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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, museumsinspektør P. Noe, 
Nykøbing, skoleinspektør Gustav Nordentoft, Stagstrup, lærer Svend 
Andersen, Outrup, 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), fhv. 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
Direktør Arly Botved Christensen, Nykøbing (formand), direktør 
Olaf Hilden, Nykøbing, gdr. Martin Riis, Sejerslev, skatterådsfor
mand A. P. Brændstrup (repræsentanter for Morso Kommune), Ny
købing, frk. Eva Borch Olufsen, Nykøbing, lærer Poul Thomsen, 
0 . Jølby, lærer Jens Molbæk, Rakkeby, og arkitekt Edvin Ravn, 
Nykøbing.
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Var kvinder og mænd lige?
Hvad siger tingbøgerne?

AF TORSTEN BALLE

Var kvinder og mænd lige? Ikke efter love og forordninger. Allerede 
1241 siger Jyske Lov,  at en mand tager altid dobbelt så meget i arv 
som en kvinde. En kvinde blev aldrig myndig. En mand kunne 
handle alene og møde alene i retten. Det var en kvinde ikke betroet 
til! Hun skulle have »barnepige« med, og »barnepigen«, hendes lav- 
værge, var selvfølgelig en mand.

Og kirken stemte i med Paulus: »I kvinder skal underordne jer un
der jeres mænd som under Herren?)« — »Manden er Guds billede og 
afglans, og kvinden er mandens afglans))« Og så videre.

Men teori er et, praksis somme tider noget andet. »Hvor røgen driver 
mod vinden, dér råder manden!« siger et gammelt ord. Nok var kvin
der umyndige efter loven, men både fra danmarkshistorien og bibe
len kender vi kvinder, der var myndige nok! Og selv om det tit ser 
ud, som om det er mændene, der laver det hele, er det nok ikke uden 
grund, at franskmændene spørger: Ou est la femme? (Hvor er kvin
den?)

Kan det gå an at bruge Leonora Christine som eksempel? Det kan 
det nok, for de breve, hendes mor, Kirsten Munk, skrev til hende, og 
som nu ligger i Rigsarkivet^ viser tydeligt, at det var med god ret, 
hun sad i Blåtårn, hvor hun så selv fabrikerede den helgenkrone, hun 
så behændigt fik anbragt om sit intrigante hoved.

»Det er en hustrus pligt at følge sin mand,« siger hun fromt. Den 
komedie behøvede jævne folk ikke at spille. Hr. Poul siger til Nille: 
»Du est alt for hård ved din mand. Han er og bør dog være herre i 
huset.« Men han får omgående noget andet at vide. Og da Jeronimus 
vil hæve sin datters forlovelse med Erasmus, siger Magdelone: »Jeg vil 
min tro også have noget at sige herudi, thi er hun jer datter, er hun 
også min!« Jeronimus: »Hør kone, du må vide, at jeg er mand i hu
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set!« Magdelone: »Du må også vide, at jeg er kone i huset!« Det er 
ganske vist digtning, men Holberg kendte jævne folk særdeles godt.

Det er derfor et spørgsmål, om de love, der blev presset ned over 
folks hoveder ovenfra, også svarede til folkets opfattelse af, hvad der 
var ret. Man kan altid få at vide, hvordan myndighederne mente, at 
tingene skulle ordnes — og hvordan de høje herrer troede, det blev 
ordnet, men hvor hører man folkets røst? Hvor kan man se forholde
ne, som de virkelig var »nede på jorden«?

Det kan man i de gamle tingbøger, især i dem, der blev til, da det 
var bønder, der var herredsfogeder, sandemænd og nævninger. Love
ne var klare nok, men også på den tid kunne man finde ud af at om
gå love, uden af det var ulovligt, og ordne sagerne på sin egen måde. 
Det fortæller Hundborg og Hillerslev herreders tingbøger en del om. 
Desværre er de ikke så gamle. De ældste, der er bevaret, er fra 1666, 
og nogle årgange mangler, men der gik dog en snes år, inden de bon
defødte herredsfogeder blev afløst af finere folk. I Hillerslev herred 
virkede først den gamle herredsfoged Søren Jensen i Kanstrup, der 
havde haft embedet i hvert fald siden 1621, og derefter Jacob Ulf i 
Kløv. I Hundborg herred sad Lauge Olufsen i Harring i dommersæ
det i mange år.

Deres tingbøger viser, hvordan lovene blev administreret, blandt 
andet også bestemmelserne om kvindens retsstilling i forhold til 
mandens.

Efter loven skulle en kvinde altid så at sige have en mand på slæbe
tov, en beskytter, en lavværge, som han blev kaldt. I tingbøgerne ser 
vi da også, at en kvinde tit bliver stævnet med sin lawærge (men ikke 
så nær altid). Samme lawærge nævnes så godt som aldrig med navn, 
og han siger aldrig et muk, så man kan tvivle om, at han i det hele ta
get var til stede på tinget. Det var måske kun en formssag, at han blev 
stævnet. Var hun part i en sag, møder der altid en fuldmægtig på 
hendes vegne, i regelen godsejerens delefoged, men det har nok ikke 
noget med kvindens retsstilling at gøre, for en fuldmægtig møder og
så for de fleste mænd, fordi de ikke var lovkyndige nok. Det skulle 
der meget til at være, for der var et utal af love, recesser og forordnin
ger.

Hvad ejendomsretten angår, så er der ingen tvivl om, at al ejendom, 
huse, besætning, indbo og jord, var fælles. Ingen af ægtefællerne
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ejede noget særskilt med undtagelse af deres igangsklæder. Når der 
blev skiftet, enten efter en kone eller en mand, blev alt vurderet og 
arven beregnet sådan, at den efterlevende ægtefælle arvede halvde
len, de andre atvinger resten. Efter loven kunne en mand dog alene 
sælge, købe eller pantsætte ejendom, men tingbøgerne viser, at ko
nerne tit blev taget med på råd, når en ejendom blev solgt. I de æld
ste herredstingbøger er der ingen skøder fra bønder, for i deres tid var 
bønderne som regel fæstere, men i Thisted ejede mange borgere de
res huse, og i byens tingbog kan vi derfor se, hvordan skøderne lyder.

Nogle eksempler:
1673, 29- november:
Henrik Krøger skøder m ed min hustrus fr i vilje, beråd hu og samtyk
ke . . .

1673, 20. december:
Christian Mortensen Lelius skøder m ed min kære hustrus råd og vilje 
og samtykke . . . , og senere samme dag m ed min kæreste hustrus 
samtykke.

1673,2. oktober:
Laurits Pedersen Morsing m ed min hustrus råd og vilje og sam
tykke . . .

1676, 12. asugust:
Søren Mikkelsen m ed min hustrus råd, vilje og samtykke . . .

1677, 21. april:
Søren Mikkelsen Møller m ed min kære hustrus råd, vilje og samtykke 

. . .1679, 18. oktober:
Mogens Madsen m ed min kære hustrus vilje . . .

1682, 8. april:
Anders Tomsen i Lynnerup m ed min hustrus vilje og samtykke . . . 

1686, 16. oktober:
Jørgen Andersen m ed min kære hustrus vilje og samtykke . . .

Kunne en kvinde da ikke skøde noget bort? Jo, og endda uden »bar
nepige«. Anne Søes kusine, Kirsten Lauritsdatter, enke efter borgme
ster Christian Mortensen Lelius, skødede 1702, 22. april, den gård i 
Thisted, som hun og hendes mand havde boet i, og en øde ejendom,
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hvorpå der havde stået et hus, som tilhørte »min mand og mig«, til 
byfoged Iver Pedersen.

Kunne en kvinde drive handel? Anne Søe kunne i hvert fald. I flere 
skifter er der regninger på manufakturvarer, således ved skiftet efter 
Søren Bendixen, skriver på Vestervig, 1674, 11. juni?)

En interessant sag om gifte kvinders ret til at drive handel står i 
Thisted tingbog 1704$) Den rige gubbe, Laurits Nielsen, tidligere 
rådmand, havde mistet sin kone, Maren Eriksdatter, 1700. Hun var 
datter af tidligere rådmand og byfoged Erik Pedersen og søster til by
foged Emmike Eriksen, der var død 1699 fra en stor børneflok og en 
del gæld. For broderens og broderbørnenes skyld havde hun lovet at 
betale noget af gælden, men Laurits Nielsens fuldmægtig, hans 
krambodsvend Jørgen Pedersen, hævdede, at det havde hun ikke lov 
til uden hendes mands tilladelse. Det havde hun vel heller ikke efter 
loven, men påstanden »lugter« ikke så lidt. Laurits Nielsen, der var 
gammel, havde giftet sig igen med en yngre dame, og da han døde 
1705, giftede krambodkarlen sig med enken og det rige bo, som han 
altså allerede nu ikke ville have forringet!

Knud Riber, der skulle ordne Emmike Eriksens indviklede bo, be
viste med kvitteringer, der var underskrevet af Maren Eriksdatter, at 
hun havde handlet med godtfolk uden modsigelse. Jørgen Pedersen 
svarede frækt, at han nok kunne se, at Maren Eriksdatters navn stod 
under papirerne, men det var ikke bevist, at hun selv havde skrevet 
det! Den gamle, ærlige Laurits Nielsen blev så spurgt, og han ved
stod straks, at det var hans afdøde kones håndskrift. Dommeren, by
foged Iver Pedersen, forstod situationen. Hans agtelse for den gode 
salig kone lyser ud af dommen: Da der fornemmes af de fremlagte 
dokumenter, at Maren Eriksdatters handel ikke har mishaget hendes 
mand, og at hun som en skikkelig (én, der skikker sig godt) og be
rømmelig kone — uden ringeste ødselhed — har været betroet at 
handle med folk, må løftet — helst af sådan en honnet kone, som 
det ikke ved tinglysning er forbudt at have kredit og debet — være 
bindende. Altså skal Laurits Nielsen betale.

Det, der støder os mest i de gamle love, er måske bestemmelsen om,
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at en søn altid skal arve dobbelt så meget som en datter. Det synes vi 
ikke er retfærdigt, og tingbøgerne viser tydeligt, at det syntes vore 
stammødre og stamfædre i Ty heller ikke. De klarede så arvens forde
ling på deres egen måde. Fra de bevarede tingbøger fra Hundborg og 
Hillerslev herreder indtil 1686 (nogle årgange mangler) følger her et 
udtog af alle de skifter, der omtaler børns arv:

Af Hundborg herreds tingbøger:
7666, 7. oktober:
Skiftebrevet efter Christen Christensen og hustru i Dalgård i Hund
borg er forkommet i disse ufredstider (under svenskekrigene 1657— 
1660), men Christen Poulsen vil give arvingerne, 4 sønner og 4 dø tre, 
hverlVi daler.
7667, 12. august og 16. december:
Efter skifte 1654 i Klostergård i Vang sogn efter Niels Christensen og 
hustru arver 2 sønner og 1 datter hver lige meget, nemlig 88 daler. 
Desuden skal datteren have 20 daler som bryllupskost.
7667, 23. september:
Skifte efter Anders Nielsen i Sigshøj i Skårup, Sjørring sogn. Sønnen 
og datteren får med værgernes samtykke lige meget, 10 daler 1 mark 
1 */2 skilling 1 album (hvid).
1674, 13. juni:
Skifte efter Anders Pedersen i Åkjær, Vang sogn. Efter de to hjem
meværende sønners ønske får deres lille søster lige så meget i arv som 
dem.
1617, 3. november:
Laurits Christensen i Skinnerup skal give sine stedbørn, 2 drenge og 1 
pige, 20 daler hver som fædrenearv.
1678, 10. september:
Skifte efter Anders Nielsen i Sundby. Arven skal deles lige mellem 
børnene. Drengen får 13 daler 1 mark, de to piger hver 11 daler 1 */2 
mark.
7679, 28. april:
Skifte efter Laurits Nielsen i Ås. 2 sønner og 2 døtre arver tilsammen 
70 daler 1 mark 13 skilling. Efter moderens vilje arver døtre lige så 
meget som sønner.
7679, 2. juni:
Skifte efter Mads Mikkelsen i Tingstrup og hustru. Arvinger: 1 søn, 1
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datter og deres halvbroder. Forældrene har givet datteren et får og en 
ko, som ikke skal regnes i skiftet. Husbondens fuldmægtig mente ik
ke, at gaven skulle anses for gyldig, men herredsfogeden svarede, at 
da der var formue nok i boet til at tilfredsstille husbonden, burde 
hun nyde hendes gave, eftersom hendes brødre ikke ville gøre deres 
forældres ord til intet.

Af Hillerslev herreds tingbøger:

1666, 11. juli:
Søren Tomsen, der den tid boede i Overgård i Vigsø, senere i Ullerup 
i Hanherred, blev 1638, 29- marts forligt med sine søskende om, at 
han skulle give dem hver 20 rigsdaler af deres fædrene arv. Der var 3 
brødre og 1 søster.
1670, 31. maj:
Niels Sørensens børn i Oddersbøl har delt arven efter ham. Datteren 
får lige så meget som en broder.
1670, 6. oktober:
Skifte efter Jens Pedersen i Skjelsgård i Tved sogn. 2 sønner og 4 døt
re arver hver lige meget, ialt 46 daler, men Christian Pedersen, der 
overtager fæstet, vil give hver af drengene en stud og pigerne bryl
lupskost og en opredt seng.
1673, 4. februar:
Anders Monsen, gift med Søren Kjeldsens enke i Nørby i Tveds sogn, 
har givet sine stedbørn, 2 drenge og 1 pige, 12 daler, som de skal væ
re lige gode om.
1674, 31. marts:
Skifte efter Tomas Nielsens hustru i Skinnerup. Børnene, 2 drenge 
og 1 pige, går efter formyndernes vilje lige i arv.
1674, 6. oktober:
Peder Jensen i Østerild vil give sine og sin salig hustrus børn, 2 dren
ge og 1 pige, 12 daler hver. Desuden skal datteren have 1 rigsdaler 
om året, så længe hun tjener hos andre.
1673, 19. januar:
Anders Nielsen i Hinding har sluttet kontrakt med formynderne og 
værgerne for hans og hans salig hustrus børn, 1 dreng og 3 piger. 
Han skal give dem 15 daler hver. Desuden skal sønnen have et føl og 
pigerne 4 daler hver som hjælp til en seng samt deres moders livklæ
der.
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1681, 6. december:
Jens Jensen Sårup i Kåstrup har før sin død befalet sin hustru, at hun 
skal give børnene, Anne Madsdatter og Jens Jensen, lige meget i arv. 
De får 80 daler til deling.
1684, 19. februar:
Jep Nielsen i Tveds sogn giver sine børn, Karen, Anne, Anders, Pe
der og Margrete, hver 5 daler som arv efter deres moder. (Læg mærke 
til, at sønnerne ikke nævnes før døtrene som senere i folketællingsli
ster).
1684, 11. marts:
Christen Pedersen, der har ægtet Søren Jespersens enke i Tveds sogn, 
giver sine stedbørn hver 16 daler. Pigen skal desuden have en opredt 
seng og bryllupskost til 10 par folk.
1685, 28. april:
Clemed Christensen i Rær giver sine børn 65 daler som arv efter deres 
moder. Sønnen får 35 daler, datteren 30 daler, hendes moders gang
klæder og en opredt seng.
1685, 5. maj:
Christen Pedersen i Hindinggård giver sine stedbørn, 1 pige og 2 
drenge, 27 daler, som de skal være lige gode om, så hver får 9 daler 
som arv efter deres fader, Christen Christensen i Hindinggård, der 
druknede i Blixe sø.
1685, 22. oktober:
Tomas Christensen, der vil ægte Laurits Bollesens datter i Store Hil- 
lerslev, skal give hendes halvsøster og halvbroder hver 40 daler som 
arv efter deres fader.

Kun i et eneste skifte, nemlig efter Laust Sørensen i Skinnerup 1671, 
14. marts, står der, at hver af døtrene skal have halvt så meget som 
sønnen, men det skal måske ses i lyset af et andet skifte 1682, 25. ja
nuar, efter Christen Madsen i Skinnerup. Efter det skal 2 sønner have 
hver 12 daler og datteren kun 6 daler, altså også det halve, men så 
skal hun også have bryllupskost til 10 par folk og en opredt seng. Det 
kan nok omtrent gå lige op med det, som drengene får mere.

Selv om det ikke altid er udtrykkeligt nævnet i skifterne, ser det ud 
til at være en selvfølge, at en datter skal have udstyr, og at hendes 
forældre holdt hendes bryllup, som det jo også har været skik og brug 
indtil vor tid. Hvis forældrene har været nogenlunde velstillede, har
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der nok også været tale om medgift, men det står der ikke noget om i 
tingbøgerne.

Den udvej, men havde fundet til at skaffe døtre og sønner lige ret, 
var altså i regelen den, at fader eller stedfader — med formynderes 
og værgers udtrykkelige eller stiltiende samtykke — gav børnene lige 
meget. Dommeren blandede sig aldrig i sådanne bestemmelser, men 
ordningen blev for en sikkerheds skyld tinglæst, i hvert fald somme 
tider. Det udelukker ikke, at der kan være sluttet mange lignende af
taler, der ikke blev skrevet noget sted.

Det ældste eksempel i tingbøgerne på lige deling mellem søstre og 
brødre er det fra 1638, læst på Hillerslev ting 1666. Om man har kla
ret sig på samme måde før i tiden, ved vi ikke, men da man gjorde 
det så godt som altid i de gamle tingbøgers tid, er det sandsynligt. 
Måske er denne »folkeret« fra arilds tid, ældre end Jyske Lov. Sagen 
om skudefarten fra Ty til Norge er et eksempel på, at skik og brug fra 
arilds tidkvw bz sejre over forordninger.

Efter hollandsk ret arvede dø tre også lige med sønner, og det kom 
også til at gælde for den hollandske befolkning på Amager.

Senere blev skiftevæsenet ordnet sådan, at herredsfogederne ikke 
havde med det at gøre. Godsejerne fik ret til at holde skifte efter de
res bønder, og amtmanden skiftede efter dem, der ikke hørte til no
get gods. Det blev så sværere at omgå lovens bogstav, men måske lod 
det sig alligevel gøre. Det er påfaldende, at der så godt som aldrig 
bliver fundet rede penge ved at skifte, selv efter rige folk. Da Maren 
Pedersdatter Knakkergård døde som aftægtskone i Vestergård i Øster 
Vandet 1765, 86 år, var der kun nogle få skillinger i hendes gemmer, 
men masser af fint tøj og af stoffer. Der var sølv- og tinsager og store 
udestående fordringer, og hun ejede over 20 td. hartkorn i bønder- 
gods? så der måtte have været en del penge. Arvingerne, 11 børne
børn, vedstod da også, at den gamle kone havde kaldt dem til sig, da 
hun mærkede, at døden nærmede sig, dels for at tage afsked med 
dem og dels for at dele de rede penge ud, som hun endnu havde. 
Hun havde da givet dem 100 daler hver uden forskel, og de syv dat
tersønner erklærede sig godt tilfreds med, at deres søstre fik lige med 
dem. Resten af arven blev delt efter loven, men den gamle bedste
mor havde altså holdt fast ved den tankegang, der rådede i hendes 
unge dage — kvinder og mænd er lige.

Blev den lov ved med at gælde i Ty? Den hørte i hvert fald med til
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de gamle, uskrevne regler fra den tylandske bondekultur, som min 
mor lærte mig, såvel som den regel, at man aldrig må gøre forskel på 
folk på grund af deres økonomiske eller sociale stilling.

Fra forrige århundrede har vi et vidnesbyrd om den samme indstil
ling. 1842 kom pastorj. C. B. Dreyer til det fjerne Ty. Da han havde 
været præst i Nors og Tveds sogne i 4 år, måtte han have luft for sin 
forundring over sine sognefolks og andre ty boeres mærkelige skikke, 
som måtte forekomme »os, som er af en højere stand« ubegribelige. 
Så skrev han: »Om Folkelivet i Thy, især Bondestandens, og hvad det 
berører?)« Mellem det, der undrede ham, var forholdet mellem kone 
og mand. Hvad lignede nu det, at manden, som dog er og bør være 
herre i huset, ikke rådede alene?

Han skriver: »Ægtefolk, som har agtelse for hinanden, viser ofte 
denne på en mærkelig måde. De foretager intet af vigtighed uden 
fælles vidende og samtykke. »Det kommer an på, hvad Chresten vil,« 
siger konen om sin mand. »Lad os først høre, hvad Stine mener,« så 
taler manden om sin kone, førend han ved nogen ting af betydenhed 
slår hovedet på sømmet.«

Det skal nok passe, men det betød naturligvis ikke, at kone og 
mand bestemte alting i fællesskab. »Konen råder inde, og manden 
råder ude — til bryggersdøren på ydersiden,« sagde de gamle. Hver 
havde sit arbejdsområde, og indenfor det traf hver afgørelserne i det 
daglige.

Pastor Dreyer nævner også et andet »mærkeligt« eksempel på for
holdet mellem kvinder og mænd: »Jeg tror, at man i hele Ty har sam
me skik ved den endte gudstjeneste som i det nordlige: At alle 
mandfolkene bliver stående stille i deres stole, indtil først fruentim
merne og derefter kirkebetjentene er gået ud af kirken.«

Flere vidnesbyrd om forholdet kan man sikkert finde i andre kil
der, men de, der er nævnt her, må være nok.

Og tro nu ikke, at tyboerne med tiden vænnede sig til lovenes 
diskriminering af kvinderne. Da den først spæde begyndelse til et 
folkevalgt ting, de rådgivende stænderforsamlinger, begyndte deres 
virke, var Laurids Borberg fra Dover Østergård med som repræsen
tant for »de mindre landejendomsbesiddere« på Mors og i Sydty. 
Stænderforsamlingerne kunne ikke give love, men de kunne komme 
med forslag, og regeringen var meget lydhør for »folkets røst«.

Der var endnu ikke politiske partier, og hver af de stænderdepute-
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rede talte først og fremmest sin egns og dens befolknings sag. Det 
gjorde Laurids Borberg også. I samlingen 1840 anbefalede han da 
varmt, at kvinder skulle arve lige med mænd, og det samme gjorde 
han 1842?) Ved samlingerne 1844 og 1846 mødte hans suppleant, Pe
der Christian Østergård fra Sundby på Mors, i stedet for ham, da han 
var syg, men man kan vist roligt gå ud fra, at han har været enig med 
Borberg. Han var ty bo, født i Østergård i Silstrup.

De rådgivende stænderforsamlinger blev afløst af Rigsdagen 1849, 
og 1857 fik kvinder ved lov lige arveret med mænd. Det var det første 
skridt henimod kvindens ligeberettigelse i dansk lov.

HENVISNINGER:
1) Jyske Lov, 1. bog, 5. 2) Ef. 5, 22-23. 3) 2. Kor. 11, 7. 4) Svend Aakjær: Leonora 
Christines skyld. Et aktorat. Jyske Samlinger, Ny række, 4. bind, s. 233 f  f. 5) Thisted 
tingbog 1676, 4. marts. 6)Thisted tingbog 1704, 5. september. 7) Amtsskiftcprotokol- 
len 1765. 8) Trykt i »Almindelig Dansk Landbotidende, udgivet af Bernhard Rce, Ål
borg 1846. 9) L. P. Borberg: Proprietær Laurids Ploug Borberg til Dover Ostergaard, 
årbog 1936, s. 182 f f.

Lidt om Feggeklit
VED KJELD TORSEN NØR

Fra Hannæs og fra næsten alle steder ved Thisted*og Livø brednin
ger kan man se en lille ø, der rager op af fjorden imellem bredninger
ne med høje skrænter og stejle klinter - Feggeklit. Først når man 
kommer ret nær, viser det sig, at »øen« er bundet til Mors med en 
lang, lav strimmel land mod syd, og at en anden strimmel går fra 
nordsiden af Feggeklit op mod Hannæs, som den dog ikke når, fordi 
strømmen i fjorden holder en rende åben - Feggesund.
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I löOOrne var dette næs øde land. Ingen boede der, selv om meget 
tyder på, at der fra gammel tid har været forbindelse mellem folk på 
Nordmors og på Hannæs over næsset. Alt øde land tilhørte Kronen, 
og det gjorde også Feggeklit. Men selv om der på den tid måske ikke 
var dyrkelig jord nok derude til at en bonde kunne leve der, så var 
der meget græs, og det var også en værdi, der kunne give indtægter. 
De nærmeste folk, der kunne have nytte af græsningen, var bønder
ne i Hesselbjerg og deres naboer i Ejerslev, og de har måske brugt 
græsningen længe, før de fik lovformelig ret til det ved et kongeligt 
brev, dateret Koldinghus mandag efter palmesøndag 1547. De fik 
overladt jorden til kvægdrift og fægang mod at betale en vis afgift.

Det var sikkert et godt aktiv for bønderne, og Kronen var ikke en 
streng herre, så bønderne har vel brugt jorden, som det nu passede 
dem bedst, også til andet end kvægdrift. Men det skulle ikke blive 
ved at vare. Efter at enevælden var indført, begyndte Kronen at hol
de udsalg af sine ejendomme, og Feggeklit gik ikke fri. 1. oktober 
1661 solgte Kronen den til Albert Berends arvinger og Leonhard 
Marselis, der så opkrævede afgiften. Det var bønderne ikke helt til
freds med, for ejernes forvalter forlangte, at de skulle af med 1 td. 
smør og 1 læs havre, vurderet til 36 td. hartkorn, og det mente bøn
derne var for meget. Forvalteren kunne kun få 1 td. smør og ¥2 læs 
havre af dem, og mere havde de sikkert heller ikke givet før, for i skø
det til de nye ejere vurderes ejendommen til 24 td. hartkorn1? hvad 
der netop svarer til den afgift, de ville betale. Men forvalteren kræve
de mere og forlangte endda, at bønderne skulle betale, hvad der hav
de manglet der sidste år af den afgift, han mente at ejerne havde krav 
på.

Det kunne blive hårdt nok for bønderne, men der var en udvej. I 
juni 1658, før enevælden blev indført og adelens magt knækket, kom 
der en forordning, der bestemte, at enhver, der havde fæstet jord, 
kunne opsige fæstet ved et opsigelsesvidne, når der var givet lovligt 
kald og varsel. De opsagde så fæstet ved et opsigelsesbrev 1. juni 
1668, og ved herredstinget krævede de opsigelsesvidne den 11. juli.

Det var ikke efter herskabets hoved, for hvis bønderne ikke ville 
fæste jorden derude, blev der ingen indtægt af den. Man måtte for
søge at tvinge bønderne til at beholde fæstet. Lovene havde en be
stemmelse om, at en fæster skulle forbedre jorden og ikke fordærve 
den. Den kunne måske bruges. Forvalteren på Lund og Blistrup,
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Carsten Thode, lod derfor nogle mænd syne ejendommen den 12. 
juni, og de fandt, at der måtte være gravet tørv, både fladtørv og 
brændtørv omkring klitten. Da bønderne kun havde fået jorden til 
kvægdrift og fægang, havde de altså forringet ejendommen, og han 
krævede så, at de skulle beholde fæstet, til jorden var lige så god som 
før (og det ville i praksis sige længe, for tørv vokser jo ikke op fra det 
ene år til det andet!). Hver af bønderne skulle også give lov med 12 
mænd^ at han ikke havde gjort skade, og før de kunne blive fri for 
fæstemålet, skulle de yde alt, hvad de efter forvalterens mening 
skyldte.

Det kunne se farligt ud, men bønderne beviste med kvitteringer og 
vidnesbyrd, at afgifterne var betalt. Desuden havde de tilbudt sølv 
og rede penge på Nørre Herreds ting for at klare alt, hvad de endnu 
kunne være skyldig, men der var ingen, der ville modtage pengene.

Herredsfogeden ville da ikke nægte dem at få deres opsigelsesvid
ne, og dermed var fæstemålet lovligt opsagt. Så stod herskabet med 
Feggeklit uden fæstere og uden indtægter. Det blev de snart trætte 
af, og 1674 overlod Albert Berends svigersøn, Poul v. Klingenberg, 
Feggeklit til fru Agnete Kås fra hovedgården Sø, som hun 1675 solg
te til sin søstersøn Claus Unger. Hun må have bygget en gård ved 
Feggeklit, for hun flyttede derud og døde der 1688. Så var Klingen
berg blevet ked af den ejendom, og 1689 solgte han den til Laurits 
Jensen Koch til Vesløsgård, hvis svigersønnens Christensen Hurtig
karl, senere boede på Feggeklit gård.

Kilder:

Tingbog for Mors Nørre Herred 1668
Trap: Danmark. 5. udgave
Kjeld Torsen Nør: Sø i Scjcrslev, årbog 1972

Noter:

1. Efter Trap: Danmark, 5. udgave
2. Den såkaldte tolvmandsed, en gammel rctslevning, der forsvandt med »Danske 

Lov« 1683. En mand kunne få ret i sin påstand, hvis 12 mænd aflagde ed på, at han 
var troværdig, selv om de ikke kendte den foreliggende sag.
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Et minde om en stranding
VED GEORG LANGKJER

Udskrift af Hjardemål kirkebog for døde 1830—31:

Den 11. december fandtes på Madsbøl strand i Hjardemål Klit en fra 
havet opkastet død mandsperson, vel klædt, han blev begravet på  
Hjardemål kirkegård onsdagen 15. december s. å., og jeg kastede jord  
på ham. Formodentlig var han norsk.

D. C. Prior.

Senere er tilføjet:

Angående dette lig, da indfandt sig en . .  . hos mig fra Norge den 
19. januar og foreviste mig . . . sådan, at liget måtte opgraves, fo r om 
han muligen kunne kendes ved det. Dette skete. Den fremmede 
kendte manden, at han var fører a f  det skib fra Skien, hids skrog i de
cember f å .  var indstrandet på Hjardemål og Liid strand her i Thisted 
amt, og at mandens navn var Johan Piesner fra Skien, hvor han var 
bosat og havde kone og børn.

Hunstrup, den 20. januar 1831,
D. C. Prior.

Et mindesmærke over ham findes på Hjardemål kirkegård. Det er en 
ca. 2 cm tyk jernplade, ca. 170 cm høj og ca. 80 cm bred. Visse ord af 
indskriften lader sig kun vanskeligt læse. Et tal er fortæret af rust.
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Her
i Gravens stille Ro 

hviler
de jordiske Levninger 

a f
en kjæk og retskaffen Sømand 

fO H A N  PLESNER 
Hans Hjemstavn var Skien i Norge.
Stundende didhen kaldte Alherren 

gennem Stormens Budskab paa Bølgens skummende vej 
ham til sig Natten til den 12te December 1830.

64 Aar var hans Livs Dage.
A f  disse ofrede han . . . Aar til Havets Tjeneste 

. . . prøvet Mod og ægte Troskab.

Lykkelig
som Mand og Fader

i et fo r  Dødelige sjeldent Maal 
føles hans Savn med desto tungere Sorg 

afen elsket Mage og elleve Børn, 
der uforglemmeligen mindes ham 

og taknemmeligen velsigne hans Minde.

End gennem Stormens Hyl og Havets vilde Brusen 
Dog høres Røsten a f den hedengangne Ven.

Den toner liflig som en Engels Røst, med stille Susen 
Fra Eders haabomkranste Hjem.

O, Elskte, Græder ej. Her samles vi igjen.

s
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Mormor
Laurette Hagensen, født Nørgaard 

fortæller minder fra Aggersborggård og Ullerupgård 
(Med erindringer af Peder Hagensen)

VED ELSE ELLING

Huset
Mormor havde i 1914 solgt sin gård og var flyttet til København. Og 
Mormor blev til Bedste. Samme år købte Far hus til sommerbolig. På 
den høje skrænt på »Kysten der blev belyst af den opgående sol«, da 
Bedste i 1872 sejlede ned gennem sundet. I 1926 købte Far endelig 
det hus, som for os alle blev huset. Far, der var søn af gårdejer og sog
nefoged Anders Boyer i Skinnerup kendte Mors store slægt. I som
mermånederne tog de begge med sjælden gæstfrihed mod familie og 
venner og mange andre. Fars glade stemme lød over det lange spise
bord ned til Mor, der med sit blide smil nikkede igen med et »ja An
ton«.

Midt i september blev solide skodder sat for døre og vinduer og 
nøglen overladt til gartneren, der gik sin daglige runde om det luk
kede hus. Fra 1962 er huset beboet året rundt. I vinternætter er her 
stille. Men i stilheden og ensomheden lever trappen under trinene af 
de mange, der færdedes på den.

I natten hører jeg lidt langsomme og tunge fodtrin. Det er Far, der 
kommer op, altid med en bog under armen til nattelæsning. Vi fire 
ta’r den i spring. Jeg lytter efter Mors næsten lydløse trin trods den 
tunge sorte telefon med drejehjulet, som hun hver aften bærer op til 
stikket ved sin seng. Under raske fodslag knirker trappen op til lofte
tagen. Da ved vi, der er lukket og slukket nedenunder. Igen knirker 
det i trappen derude. Den gi’r sig under vægten af kufferter, tasker 
og papæsker, som bringes ovenpå. Så er det pinse. Og med pinsen 
kom år efter år Bedste og moster Hedevig samt onkler og Mors tanter
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med deres dø tre. Ligesom Bedste havde de måttet sælge deres gårde 
deroppe nord for Limfjorden, da de var blevet enker, og flytte til 
København. Adstadigt lyder fodtrinene fra de gamle, sortklædte da
mer, der med stor værdighed går op og ned ad trappen mellem de to 
etager, af og til afbrudt af lette trin fra koncertsangerinden, der yn
defuldt bevæger sig altid hyllet i flagrende chiffonslør. Drømte Signe 
sig tilbage til scener i Tyskland og Amerika, hvor hun med held hav
de sunget. Undertiden satte hun sig til klaveret og akkompagnerede 
sig selv. Og arier fra Flagermusen fyldte rummet. Efter middagen 
samledes vi alle i havestuen, og Aggersborg, der gennem hele min 
barndom havde lydt som en fanfare, der blev blæst deroppe fra fjor
den, steg frem for os.

Nu sad de her, de gamle slægtninge, foran ilden og fortalte om de 
særeste begivenheder og tildragelser fra gårdene nordenfjords. Og de 
kunne fortælle. Bedste kendte til nøjsomhed og trange kår i sin barn
dom på Aggprsborggård, som tante Louise ikke ville vide af. Så fnøs 
Bedste lidt med næsen, for hun var ti år ældre end sin søster, bitte 
Louise. Tanterne fortalte om spøgelseshistorier og oplevede hændel
ser. Om ligtog, der ikke var rigtige, men som varslede død. Om lin
detræerne på Aggersborg, der et efter et faldt i borggården og ligele
des varslede død. Det fejlede aldrig. Anne Søe, »heksen fra Thy, der 
ejede Kølbygård«, blev atter manet frem. Og i mindet om de store 
gilder og baller kunne det hænde, at de gamle damer blev så op
røm te, at de inden de gik til ro, tog nogle chassétrin på reposen i 
deres rosa natkjoler. Næste dag gik vi fire hen til Mors fætter, onkel 
Søren Andersen, der boede i Kølbyhus, det sidste hus i rækken inden 
trappen ned til havnen. Han havde taget Anne Søe og herides mand, 
den tykke borgmester med sig fra Kølbygård og hængt dem op over 
sin kamin. Billederne var mørke af ælde. Jo vist lignede hun en heks.

Flere fodtrin. Forsigtige. Nølende. Trætte fodtrin mærker trap
pen. Men også små trip hører jeg i vinternatten. Det er femte genera
tion, der går over husets dørtærskel. De hopper, eller de kravler op 
ad trappen. Hvor ender den? Hvad er der ovenpå? Jeg går med dem 
op og åbner dørene mod sundet. Solen står op. »Den spreder guld på 
sky . . . Den bringer lys og liv og lyst, til store og til små«.

Skrænten og huset ligger belyst af den opgående sol.

Else Elling
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Mormor, Laurette Hagensen, fød t Nørgaard.
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Aggersborggård og Nørre Ullerupgård
Da Mormor sammen med sin far Jacob Nørgaard fra Aggersborg
gård sejlede ned gennem sundet den 7. juni 1872 kunne hun ikke vi
de, at hun på et senere tidspunkt af sit liv skulle blive nær knyttet til 
de høje skrænter ved Humlebæk. Mormor fortæller selv.

»Den tredje sommer efter min konfirmation blev jeg den 7. juni 
1872 sendt til den berømte Madam Hanne Nielsen i Øvrerød ved 
Holte. Fader fulgte mig derover med damper fra Aalborg og lod kal
de på mig næste morgen, for at jeg skulle se de smukke villaer, som 
lå langs kysten, der blev belyst af den opgående sol. Smukt var det. 
Volden med de mange vejrmøller husker jeg især; derimod var jeg 
meget skuffet over de store pakhuse, som Fader beundrede, jeg mente, 
at alt var palæer i København. I byen blev jeg en dags tid, så blev 
jeg hentet af Madam Nielsen. Der var store strækninger mellem byer
ne Hellerup, Gentofte, Lyngby og Holte. De lignede små landsbyer, 
hvoraf kun kirkerne var synlige fra toget.

Kejserinde Dagmar havde lige skænket to sølvlysestager til Gentof
te kirke, hvilket jeg straks fremførte til forbavselse for Madam Niel
sen, der ikke kunne forstå, at vi allerede havde hørt det i Jylland.

Det var en lørdag, jeg kom, hvor de 2 hold elever, der var, skifte
de. Jeg fik straks et åg og to mælkespande og blev sendt ud for at 
malke 11 køer, der gav en god tår mælk mod vore derhjemme, så de 
var langt sværere at malke. Klokken 4 morgen og 4 eftermiddag mal
kede vi; den øvrige tid var vi ved ost- og smørproduktionen og mad
lavningen. Vi blev ved lige til klokken ti aften, så kunne vi sove. En 
pige fra Bornholm sagde ofte om morgenen, når vi skulle op: »Blot 
en halv time!« Men det kunne ikke bevilges.

Hver søndag skulle det halve mandskab — vi var nu blot kvinder 
— i Søllerød kirke. Der var ikke lang tid til frokost, påklædning og 
turen dertil op ad den stejle kirkegårdsbakke. Vi kom først, når præ
sten var på prædikestolen, og vi skulle gå, når han var færdig med at 
prædike. En ung pige fra mit hold sagde, at hun var så forpustet, at 
hun intet kunne samle. Straks når vi kom tilbage, tog vi fat igen. Der 
var gang i tingene, og Hanne Nielsen var en ualmindelig dygtig ko
ne. Enhver lystrede parolen uden mange ord. Jeg var der et halvt år 
og betalte to kroner om dagen. Da jeg rejste hjem til julen og skulle
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forlade Madam Nielsen, græd jeg, og da jeg igen var hjemme på den 
gamle Aggersborggård, frøs jeg på grund af det dårlige brændsel.

Næste forår købte min svoger Hans Rudolf Andersen, der var gift 
med min ældste søster Marie, den gamle hovedgård Kjølbygaard i 
Thy med stort klitareal med strandret, to huse i Østerild, kirke og 
mølle, fæstegård og herligheder. Den lå i Hunstrup sogn i Thy . . .«

Vi vil ofte henvende os til deres søn Jacob Andersen, den senere 
overpostinspektør i Århus, der skriver i »Fra bondens Thy til kongens 
by«, erindringer 1, følgende:

»Til udførelsen af denne beslutning bidrog vel nok i ikke ringe 
grad, at min Mor med sit gode, sunde bondeblod i årerne, ikke følte 
sig rigtig hjemme på købstadgaden, selv om denne kunne se landlig 
nok ud . . . Mors kærlighed til jorden sejrede og gården blev købt 
med kirke, mølle, fæstegård og herligheder for kr. 210.000, hvad der 
den gang var en ikke ringe sum . . .  «

Og Mormor fortsætter.
»Hovedbygningen var meget smuk i to stokværk. I krigen 1914— 

18 kom gården på fremmede hænder og blev brudt ned til grunden. 
Der blev ikke en sten eller et træ tilbage af den 10 tønder land dejlige 
have. De første år kunne min svoger Andersen ikke drive gården, da 
han var herredsfuldmægtig i Løgstør, så min broder Mogens og jeg 
blev de dirigerende. En dag hørte jeg folkene i folkestuen sige: »Han 
er eit 20 år, og hun er lige konfirmeret. Dem skal vi snart få sendt 
hjem«. Det var dejlige år omend i al tarvelighed. Mogens holdt på, at 
enten vi var alene eller havde fremmede, skulle vi spise af folkenes 
mad. Jeg tænker, at det hjalp mig, for jeg var lidet dygtig og blev jo 
ikke bedre ved aldrig at øve mig. Der var en mængde unge menne
sker på egnen, hvem vi snart kom i samkvem med. Pastor Ulriks tolv 
børn, hvoraf tre var konfirmeret; Stenders ti børn; fra Ullerupgård 
fem sønner, hvoraf kun to var hjemme, Neergard fra »Petersrolig- 
hed«, Faddersbøl og søsteren, og endvidere søster Mariane og broder 
Christian Jensen fra »Vesløsgård«, som Fader havde købt til dem. Vi 
var alle, både gamle og unge, samlet hver søndag. Der blev sunget og 
danset i havestuen. Den unge, elskværdige kapellan, pastor Skødt, 
var centrum; han var gift med en søster til statsminister Neergaard, 
hvis fader var præst og barnefødt på »Momtoft«.

Vi besøgte første gang Ullerupgård en søndag, hvor der var mange 
fremmede. De ældre herrer spillede kort. Efter teen begyndte Mo-
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gens med sang og leg i haven, hvilket aldrig før var sket der. Gamle 
Hagensen lagde kortene for at gå ud og høre på vor sang. Svigermo
der fortalte senere, at fra den aften holdt de af Mogens som det elske
ligste og fornøjeligste unge menneske. Det var god omgang for os. 
Søster Margrethe og jeg blev gift med de to sønner. Martin og jeg den 
7. maj 1878, og Margrethe og Nis i april 1882. Svigerforældrene sag
de: »Det er en god familie« og de var meget gode og overbærende 
med os. Gud velsigne dem i sin himmel, som alle de kære forud- 
gangne. Jeg længes tit.

Mit lykkelige og dejlige hjem, Nørre Ullerupgård, kom jeg til fra 
bryllupsfærden på Aggersborggård den 7. maj 1878. Svigerfader lå 
syg og kom ikke med til brylluppet, men Svigermoder og min mands 
brødre var alle med: Frants fra Volstrup, Anker fra Lemvig, begge 
med fruer. Sagfører Hagen med sin trolovede, Inger Jørgensen fra 
Tangsgaard, og Nis og Margrethe. Alle kørte de fra Thisted i to luk
kede lejede vogne. Da turen var på seks eller syv mil, havde de fået 
en god frokostpakke med, men da en lille mil var tilbagelagt, var ma
den spist, så de havde god appetit, da de endelig kom til Aggers- 
borggård. Alt var festligt. Pastor Sørensen, der siden blev forflyttet 
til Karby på Mors, viede os, så følget troede, at han var forrykt. Den 
alvor som en ung pige dengang følte ved at gifte sig, er vist fremmed 
for nutidens unge piger. Jeg bad og græd i al den tid, jeg var forlovet, 
om, at jeg måtte opfylde de pligter, en hustru har både for Gud 
og mennesker. Den aften vi drog ind i det dejlige nye hjem, følte jeg 
en lykke som aldrig før«.

Vi lader Mormor og Morfader alene på Ny Ullerupgård og tager til
bage til Aggersborggård. Sammen med Jacob Andersen vil vi se lidt 
nærmere på Mormors familie.

»Det er en udpræget bondeslægt« skriver han . . . »Jeg.må nu straks 
sige, at jeg ikke kan hitte rede i de forskellige grene af den store 
slægt, som særlig har hjemme i Hanherred og delvis også i Vendsys
sel. Kun så meget ved jeg, at når jeg kommer sammen med en Brix, 
en Kronborg, en Kjeldgaard eller — videre udført: en Brix- 
Kronborg, en Kron borg-Brix, en Brix-Vestergaard o.s.v., ja så ved 
jeg, Jacob Nørgaard Kronborg Andersen, at tampen brænder. Så kan 
vi begynde at udrede det spegede spind, og vi vil da gerne få vort ud
gangspunkt på gården Vester Kjeldgaard, hvorfra der uddrog en flok 
halvbrødre, der under navnene Nørgaard, Christensen, Brix, Kron-
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borg gjorde slægten mangfoldig såsom havets sand og himlens stjer
ner. Hvorledes disse halvbrødre nu har båret sig ad med at få de 
mange forskellige slægtsnavne, ved jeg ikke. Det overstiger mine 
kombinationsevner, og jeg tør ikke spekulere derpå, men overlader 
familiemedlemmet, postmester Klitgaard i Brønderslev, familiens og 
Vendsyssels højtfortjente historiograf, at klare den skæppe ærter. 
Men for at vende tilbage til Vester Kjeldgaard. Blandt de mange 
halvbrødre var vel nok den mest prominente Jacob Nørgaard. I hvert 
fald blev han den, der, som hin anden patriark, hans store navne patri
arken Jacob, fremfor de andre halvbrødre opfyldte jorden i Hanher
rederne og Thy og gjorde sig den underdanig. Da han tilmed var min 
morfar, vil man forstå, at det er om ham, der her skal berettes. Jacob 
Nørgaard blev som før nævnt født på gården Vester Kjeldgård. Hans 
Far har meget omhyggeligt optegnet, at han blev »føed under krab
bens planet«. »Da hans bedstemor blev begravet,« fortæller post
mester Klitgaard i »Efterkommere af Mogens Brix og Karen Lassen«, 
fik han en sølvmønt af værdi en mark, som den afdøde havde haft i sin 
lomme; af onkelen, Mogens Kjeldgaard på Slette, fik han 1 rdl. og 
med disse 7 mark begyndte den 14-årige dreng at handle, købte 
skind o.desl. Han tjente lidt på dem og driftskapitalen voksede — 
handlede derefter med kreaturer og ejendomme og blev 1842 køb
mand i Brovst. Efter i 10 år at have drevet handel her, købte han 
1852 Aggersborggård og 1870 Vesløsgård på Hannæs. Han skildres 
som en af de elskværdigste og mest sympatiske personligheder blandt 
egnens befolkning, en vidt bekendt og meget populær mand. Be
klædte flere kommunale hverv . . .«

Men lad Mormor fortælle om sin far.
»Fader, Jacob Nørgaard, der var født på Vester Kjeldgård i 1815, 

begyndte straks efter at være konfirmeret at gå rundt og handle med 
kalveskind. Driftskapitalen dertil havde han fået af sin farbroder, 
Mogens Kjeldgaard fra Slettegård, idet han som konfirmationsga
ve havde givet ham 1 rigsbankdaler. Hver gang Fader var ude at 
handle, måtte han holde en mand hjemme på gården som stedfor
træder. Det kostede ham 4 skilling, foruden at han måtte undvære 
føden derhjemme, som karlen jo spiste i hans sted. Dog sørgede Fa
ders gode, kærlige stedmoder Ane Margrethe (Moder til Mogens 
Kronborg, Ane Margrethe og fire børn til) altid for, at han kunne 
slippe ind af en lille lem, når han kom hjem om aftenen, og derfra li-
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Aggersborggård

Fotografi 1926, formodentlig efter daguerretypi 1855
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ste gennem bryggerset og køkkenet til sovekammeret, hvor han sagte 
spurgte: »Sover I?« Der blev aldrig svaret; så listede han videre ud i 
spisekammeret, hvor der altid stod lidt mad til ham, så han kunne 
blive mættet. Da jeg engang fortalte Bedstemoder om, hvor god hun 
havde været mod Fader, sagde hun: »Da var han såmænd også nøj
som, og en hel dag uden mad kan nok give appetit til lidt brød.« 
Hvor Fader kom og ville handle, blev han budt hjemmebrygget 
brændevin; undertiden var det godt, til andre tider helt blakket; 
men han måtte jo med tak rose det. Det blev serveret i en kop eller i 
en spølkum, som en skål kaldtes.

På Faders mange handelsture kom han blandt andet også til sogne
foged Christian Jensen i Brovst. Her traf han Moder som enestebarn 
af huset. De blev viet den 6. november 1842, og der blev festet for 
dem i 8 dage. Ligesom de kom ud af kirken efter vielsen, var solen 
ved at gå ned, og Moder bad da om at måtte leve længe — længe!

Gud hørte hendes bøn, hun blev 91% år gammel og døde i juli 
1913.

De første år efter brylluppet boede Moder og Fader i Brovst, hvor 
Fader drev en købmandshandel, gennem hvilken de kom i forbindel
se med den rige grosserer Fogtmann fra København, broder til biskop 
Fogtmann. I marts 1853 købte Fader Aggersborggård, søster Mariane, 
var da et år. Fogtmann hjalp ganske bestemt Fader med penge lige
som en assessor Bertelsen. Da denne døde, sagde han, at alt tilgode
havende skulle indkasseres undtagen det fra Aggersborggård. Hans 
søn har siden været på besøg på Kølbygård og Ullerupgård. Så 
snart som muligt tog Fader kreditforeningslån til 30 - eller 40.000, 
hvoraf den ene part stod i overformynderiet. Kreditforeningsobliga
tioner stod i 70 mod 100; nå, det gik ved arbejde og økonomi, hvil
ket Fogtmanns ikke forstod til fulde. Da de købte flotte møbler og 
gardiner til salen, sagde egnens beboere: »Det er nok til øvrigheden 
til at sidde på, når de kommer for at smide ud«.

Da grosserer Fogtmanns søn, Laurits, var uddannet som land
mand, gik Fader ind på at gå i kompagni med ham som forpagter af 
Ågård, der ejedes af Roulunds. Fru Roulund, var præstedatter fra 
København, og hr. Roulund stammede fra Store Restrup ved Ålborg. 
Fader var født diplomat; at han gik med var såvist for ikke at støde 
gamle grosserer Fogtmann. Sønnen var fint teoretisk uddannet, men 
ikke praktisk. Efter en tids forløb rejste han til England for at se land-
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brug der, så Fader stod alene med broder Christian Jensen som hjæl
per, medens Kronborg og søster Marie måtte styre hjemme på Ag- 
gersborgård. Fader var en logisk mand. Som jurist var han fremra
gende. Skønt han ikke havde speciel uddannelse, skrev han skøder, 
købekontrakter, testamenter, afståelseskontrakter og alle den slags 
ting. Førte processer for enhver, han syntes led uret, vandt næsten al
tid, for ikke at sige altid og hjalp alle uden en øres godtgørelse.

Vi var lykkelige og glade som kun børn kan være i den friske og yn
dige natur, som beliggenheden der giver. Fjorden med holmene med 
det rige fugleliv, fiskene i vandet og over hundrede køer på græs, 
drivende ud og hjem to gange om dagen lydende de gamle røgteres 
tilråb. Pigerne med sår på nakken - af de tunge åg med mælkespan
dene - malkede deres tyve køer i stalden, hvor der var fejet rent, og 
hvor vi børn kunne gå. Forårsaftenerne, hvor luften var fyldt med 
skrig og jubel af en masse forskellige fugle, sad vi meget ude, medens 
Fader røg sin pibe, og Mor strikkede, og alle sang vi »Fred hviler over 
land og by« og mange andre sange. Fra Løgstørs stumpe, brolagte ga
de, der gav genlyd af vægterens træsko, hørte vi den dejlige vægter- 
sang som et ekko i gården.

Moder var modsat Fader en del poetisk, hun læste meget og for
stod at drage det gode og ædle frem til efterfølgelse. »Det bærer altid 
lønnen i sig«. Fader holdt meget af at høre hende læse op og høre 
hende fortælle om, hvad hun havde læst; han værdsatte det gode 
deri. Aldrig har jeg set mine voksne brødre komme hen til Moder el
ler Fader uden at tage hatten af. Engang skændte Moder meget på 
min broder Mogens for uudført arbejde, medens folkene hørte der
på. Da de blev ene sagde Mogens: »Jamen Moder, det var jo ikke mit 
arbejde«. »Det vidste jeg godt«, svarede Moder, »men du forstår nok, 
at jeg ikke så godt kunne give dem en overhaling«.

Det var ikke almindeligt, at der avledes noget i haverne; men Mo
der dyrkede både grønt, merian, timian, persille, løg og gulerødder 
foruden en mængde blomster, som hun elskede at passe selv. Hvert 
år blev der kørt store læs af grønt til det to dages marked i Lerup. Her 
havde »bitte Anders«, som var røgter, engang fået en lykkeseddel, 
hvorpå der stod: »I verden går det op og ned, de fattige bliver rige«. 
Nogen tid efter viste han Fader seddelen og sagde, at han havde 
tænkt at give sig til at læse til degn, hvis husbond ville hjælpe ham. 
Fader skrev så til seminarieforstanderen i Ranum og spurgte, om han
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Foto Hugo Matth tesen 1934 (Nationalmuseet)Aggersborggård

kunne optage røgteren på seminariet. Forstanderen skrev tilbage, at 
hvis det var et skikkeligt menneske, kunne han begynde at øve sig i at 
spille violin. Bitte Anders sad så og øvede sig en hel vinter ude i ku
skekammeret, det blev ikke til noget med læsningen. Året efter gik
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han rundt med to »tejner« og solgte knapper, hægter og synåle. Da 
han havde været det et års tid, kom han til Fader og sagde; »Hus
bond, nu er a den samme a altid hår været«, og han gled igen ind 
som røgter på gården.

Dagen før markedet sad vi alle og bandt det grønne sammen i to
skillings bundter. Ribs og stikkelsbær var lige så sjældne varer, og 
som bevis på en kones ødselhed blev anført, at hun havde købt 8 
pund ribs på Aggersborggård, og at hun sagtens ville købe lige så 
meget sukker hos købmand Munk til syltning. Det kunne nok øde
lægge en mand, der var fisker og færgemand. En stor frugthave fand
tes også på Aggersborggård. Den første gartner, som jeg husker, var 
»Stam Povl«. Hver aften inden han gik i seng, skød han et skud af i 
haven for at forskrække mulige frugt tyve. Disse vidste dog efterhån
den, at når skuddet havde lydt, kunne de dristigt tilegne sig et æble, 
hvilket dengang var en stor sjældenhed. Samme Povl var slem til at 
lyve; når han fortalte en historie, sluttede han altid af med »Lyver a, 
hår andre løjet for mæ«. Det minder mig om Christian Olsen, der 
kunne forbande sig på rigtigheden af en ting og så tilføje: »Tror a«. 
Han var broder til Jens og Christian Westergaard, Faders fætre og go
de venner.

Alle folkene var trofaste og os hengivne. De måtte kun tiltales med 
I og stor respekt. Pigerne havde vi indtil 15 år; de malkede deres tyve 
køer, bryggede, bagte indtil 4 tønder rug af gangen, støbte lys, rev 
kartoffelmel, hjalp når det kneb i høstarbejdet og var taknemmelige 
for en sigtemellemmad og en kop tynd kaffe. »Får vi lidt af tilmad«, 
var der en af folkene der sagde, »er det, fordi Madammen ikke har 
mere at gi os, for hun under os det så val«. Det eneste, der var flothed 
med, var brændevin. Vi fik et oksehoved (to tønder) hjem af gangen, 
og det hev vi op med en hævert. Svinepasseren, gamle Nikkelsen, 
trakterede Moder ofte med en tår kaffe med snaps i »Hvordan går 
det?« »Herre Gud Madam Nørgaard, a tror de svin lægger mæ i min 
grav«, og så græd han »brændevinsgråd«. Når der skulle køres til 
brænderiet, var det altid gamle Nikkelsen, der kørte. Mogens Kron
borg fra Vester Kjeldgård var bogholder på brænderiet og tog altid 
godt imod ham. »Folk tager godt imod Dem,« sagde Moder. »Ja, Ma
dam Nørgaard,« svarede han, »det kommer af, at a altid kommer så 
pænt til folk.« Det mentes, at han var af fin familie; men Gud være 
os alle nådige, fristelserne er jo ikke lige svære for os alle.
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Vi dyrkede selv hør, som også gav pigerne meget at bestille. De 
kartede, spandt og vævede, vaskede, klippede og slagtede selv får, 
grise og kalve. »Inger Særkeløs«, som nu kunne være modedame, men 
som dengang var foragtet, mistede det ene øje ved at stikke en kniv i 
det, da hun slagtede en kalv. Hun blev gift og boede i Gøttrup, hvor 
jeg besøgte hende, efter at jeg var blevet gift. Engang »Gale Inge
borg« malkede, bed hun en ko i låret, da den ikke ville stå stille, den 
var ikke særlig ren, men hendes hidsighed gik over alle grænser. Hun 
var dygtig og proper, gift med en flink mand og havde tre børn. En 
dag stod hendes hvidskurede træsko ved åen ved Ågård. Hun hav
de bundet de tre børn til sig og druknet dem tillige med sig selv, et 
bevis på hvad hidsighed kan føre til, såvel som af djævelskab, når det 
ikke beherskes. Jeg taler af egen erfaring.

Else Marie, der var stuepige, var ikke kendt for sin kløgt. En dag, 
Moder og Fader sad og spiste frokost, spurgte Moder hende, om der 
ikke skulle være en kaffesky oppe. Hun løb ud i gården og kom straks 
tilbage og sagde, at hun ikke kunne se nogen sky nogen steder. »Prøv 
så at se efter i køkkenet, om der ikke er noget kaffe der«, sagde Mo
der. Else Marie forbavsede Moder med at fortælle om de unge piger, 
der gik til gymnastik. »Åh Madammen, har De hørt at de seir, at de 
står på deres huvuder?« »Nej,« sagde Moder. »Jou, jou,« svarede Else 
Marie. Hun var så dygtig til at skure, at Fader tit var ærgerlig på hen
de. En dag da Fader stod ved sin pult, og lod som om han ikke lagde 
mærke til hende, skurede hun ind imellem hans træsko. Fader kunne 
ikke lade være med at le og måtte gå. Hendes omkvæd var altid: 
»Vorherre bevar min gode forstand!«

Pigernes løn var tyve rigsdaler om året, hvoraf hvert kalveskind, de 
flåede, var beregnet til 1 rigsdaler. Alle folkene lå med uldlagner, 
der blev vasket en gang om året. Når karlene vaskede sig, tog de de
res vest af og tørrede sig i bagstykket. Træskoene var helt af træ med 
en jernring om mændenes, mens kvindernes som regel havde en blik 
eller messingrem om. En pige havde et par træsko med læder; de 
stod opstillede på hendes dragkiste med en klud over, for at de ikke 
skulle blive støvede til helligdagen. Ingen ordentlig pige blev gift, 
uden hun havde en god sengs klæder, overlagner og undertøj.

Moder og Fader var meget religiøse og lærte os at bede og stole på 
Gud, så vi var altid trygge. Moders bedstefader, Jens Vognsen, havde 
engang købt en bibel, som han betalte med ikke mindre end en
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plag. Trods al deres formaning voksede det onde dog også op i os.«
Og Mormor fortæller videre.
»En dag kom vor havekarl, Karl Pikkan, der var af fransk afstam

ning, hjem med to toskillings kager, som han gav mig, for at jeg 
skulle give Mariane, min næstældste søster, den ene og selv spise den 
anden. Slige lækkerier var det ikke let at stå for, og da jeg kom uden 
for døren, slugte jeg dem begge, men han opdagede det og »bande
de den slemme efter mig«. En gang til stjal jeg, det var for broder 
Mogens. Han skulle passe nogle ungkreaturer, der undslap ned til 
byen og blev taget i hus der. Da han kom hjem, turde han ikke kom
me ind til trods for sult og kulde. Jeg blev så sendt ind efter en fedte- 
mellemmad, som jeg bragte ud til ham. Det var ikke nok, så måtte 
jeg gå en gang til, da Mariane ikke ville. Jeg vidste dog, at det ville 
blive nægtet^af Søster Marie, min ældste søster, der stod for hushold
ningen, hvorfor- da jeg kom forbi døren til spisekammeret, hvor hun 
stod og smurte maden - jeg tog et langt trin ind og tog den fedtemel- 
lemmad, der stod på hjørnet af bordet. Hun efter mig ned igennem 
den lange gang til bryggersdøren; der var jeg frelst, og Mogens fik 
maden. Der blev en bid tilbage som belønning til mig. Næste tyveri 
foregik i pastor Vedels gulerødder ude i marken. Ane Margrethe, Fa
ders halvsøster fra Vester Kjeldgård, sagde: »Lad os smage«, og så 
tog vi to. Endelig begik jeg det sidste som 16-årig. Vor fordrukne 
staldkarl, Christian Hjortdal, kom med to kager til Mariane, jeg spi
ste dem begge. Da vi sad i stalden om eftermiddagen, gjorde jeg mig 
interessant: »Dersom du med hånd og mund vil love mig aldrig at 
nævne det til nogen, skal jeg fortælle dig en hemmelighed«. Spæn
dingen var stor, Malkningen hørte op, og jeg fortalte hende sandhe
den. »Din grimme tøs o.s.v.«, men løftet var givet, og hun holdt det. 
Dermed er mine tyverihistorier forbi; men jeg løj også et par gange. 
Jeg skammede mig dog sådan, at jeg aldrig gjorde det mere. Vi fik en 
god dragt prygl, når Moder mente, at vi fortjente det, og så holdt vi 
dobbelt af hende. Der var ingen forsoningsscener eller tilgivelse, vi 
gik som synderen stor de første dage, og så jævnede tiden det ud.

Ved den brede dør - den pæne dør - stod lænket en ræveunge, som 
en af mine brødre havde gravet ud. Den sov i træet, som den stod 
bundet til, idet det var hult, og den blev fodret af en gammel træsko. 
Moderen listede hver nat ned for at se til ungen, så det lykkedes ikke 
at få den tæmmet. Her stod også en træpumpe, hvorfra vandet blev
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pumpet gennem en rende ind i bryggerset. En aften sad jeg her på 
kanten af et kar og svingede med benene. Det var på den tid , alle fol
kene kom ind til »natter« (mælkegrød); alle gav de mig et skub for 
løjer. Det gik godt indtil »Søren Frue« kom. Han ville også gøre løjer 
og skubbede så kraftigt, at jeg gik baglæns ned i karret, hvorpå han 
gik videre. De andre folk gav ondt af sig over Søren Frues uforsigtig
hed; selv havde han ikke tænkt derpå, og jeg tog da heller ingen ska
de udover, at jeg blev våd til skindet.

Alle som en var de gode mod os børn og havde endog tit ondt af 
os, fordi vi gik så tyndt klædt. Møllerkarlen standsede mig en mor
gen, da jeg var på vej til skole »Du ka eit gå i en rød og en grøn hose«, 
hvorpå jeg måtte gå hjem igen. Fejltagelsen skyldtes mørket. Ved 
middagstid plejede vi at gå ned i kostalden, for der var varmt fremfor 
inde i det store, gamle hus, hvor der kun var fyret i den stue, som 
Moder og Fader opholdt sig i. For at komme ind i kostalden skulde vi 
igennem hestestalden, og hver dag bad jeg Jens Mathiesen: »Ville I 
ikke følge mig gennem hestene?« hvortil han daglig svarede: »Bitte 
Laurette, det hedder eit gennem hesten, men forbi hesten«. Bitte 
Laurette har jeg så ofte hørt, da jeg blev større, blev det til jomfru 
Laurette.

Vi havde en lille søster Agathe - nummer syv i flokken - der døde 
af skarlagensfeber under en epidemi, da jeg var ca. 3 år. Hun lå i en 
stue, hvor vi alle gik ind og ud, og for at vi børn ikke selv skulle blive 
syge eller smitte andre, fik vi bundet et sort bånd, der havde ligget i 
eddike i fire og tyve timer, om halsen. Alle undgik vi sygdommen, 
kun den lille Agathe, som ikke havde fået noget bånd bundet om 
halsen, døde. Hun blev begravet samme dag som karlen Pikkart, der 
lå syg og døde i folkestuen, hvor der blev spist og drukket som sæd
vanlig, og hvor nogle af pigerne sov. Jeg blev måske nok lidt forkæ
let, da jeg igen blev den yngste et par år, indtil storken bragte broder 
Hans. Nogle dage derefter hørte jeg Moder sige: »Tag mig så det bit
te lam«, hvorfor jeg forskrækket råbte: »Hvad, er det et lam? Jeg troe
de, at det var en dreng!« Da jeg var syv år, begyndte jeg at gå i skole, 
først hos lærer Larsen og siden hos lærer Jacobsen, som ikke var kendt 
for nogen dygtig lærer, medens jeg hver dag takker ham for hans go
de kristelige Undervisning.

En dag havde jeg lukket en af min broder Kronborgs mange duer 
ud. Da jeg gik ned i kostalden, bebrejdede han mig det og sagde, at
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han ville gå hen og hænge sig. da jeg derpå så ham gå tværs over går
den, om i den nordligste have og tage hatten dybt af til farvel, troede 
jeg, at det var alvor. Jeg løb efter ham om i haven forat forhindre det; 
men da var han allerede væk. I min fortvivlelse begyndte jeg at søge 
efter ham i alle træerne, ude af mig selv ved tanken om at finde ham 
hængt i et af dem. I mellemtiden kom han tilbage fra byen, hvor han 
var gået ned for at hente duen og da han så min sorg, spurgte han: 
»Troede du virkelig, at jeg ville gøre det?« Hvortil jeg svarede »Der 
står skrevet: I denne nat vil jeg kræve din sjæl af dig.« Da lærer Jacob
sen sagdes at være forlovet med præstens Karoline, var jeg måske nok 
den første til at ønske ham til lykke, hvilket gjorde ham og ikke mig 
flov. Nu kan jeg skamme mig derover. Til min første eksamen tog jeg 
ordet, hvor jeg kunne. Den fine, elskværdige pastor Vedel smilede af 
min pågåenhed. Da vi kom til regning og begyndte med »2x2«, råb
te jeg 4 og holdt stand, indtil vi kom til 64, da blev jeg tavs. »Nu kni
ber det nok, Laurette«, og de klogere tog så fat. I skønskrift kappedes 
jeg med Anton Monsen om, hvem der først fik en side fyldt. Han var 
såvidst ingen begavelse, men han havde sans for naturen, som alle 
folk, der er født på den smukke egn. Han kunne ikke holde ud at væ
re på Ågård, hvor de kun kunne se himmel og jord. »Hvad andet ser 
du her«, »Åh a ved eit, men efter »yjen« (middag) ka a gå sønden 
om og stå og vråen (vejre), hvor skønt der er, og hvor meget der er at 
se«. Mogens, der havde stillet ham spørgsmålet, gav ham ret.

Efter pastor Vedel kom den grundtvigske præst, Jens Lassen Knud
sen, fader til Jacob Knudsen og syv børn til.

Og krigen 64 begyndte.
Tiden lod ikke vente på sig. »En dansker kan slå ti tyskere!« hed 

det; men det var mod fra 48 - 50. Alt gik anderledes. Da Dannevirke 
faldt, blev der stor sorg, gråd og stilhed inde og ude i folkestuen, 
hvor vi opholdt os en del. En sådan landsulykke kan slet ikke beskri
ves, den må opleves. Den tyske general Wrangel ville spise sine pås
keæg i Skagen. Og en søndag morgen strømmede tyskerne, måske 
hundrede i tal, til Aggersborggård. Pigerne og Søster Marie smurte 
mad, hjulpet af en tysk officer. »Lidt smør, tykt brød og masser af 
mælk til« det var hans reglement. Søster Mariane var med til at bære 
maden ind og til at putte den i tornystrene, når soldaterne var blevet 
mætte. Et vældigt herredømme var de under, fremfor de danske. 
Specielt københavnerne var vigtige; overfor jyderne turde de tillade
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sig cn del (dumme høns). Vore egne folk så naturligvis ned på kø
benhavnerne (det københavnske rak). Officererne boede stadig på 
Aggersborggård og Ågård. Der var stor vognpark i Aggersund, 
hvor der af egnens beboere måtte holdes parat til udrykning. En af 
de få fjedervogne, der fandtes, var vor, så vi var stadig ude med of
ficererne. Fra Ågård holdtes der vognpark i Fjerri tslev, så det var et 
forfærdeligt tab, Fader led ved ikke at kunne få jorden passet. Hvis 
vognene endelig kom hjem om eftermiddagen, var karlene så død- 
drukne, at de intet kunne bestille. På Borreholmene og bag kirken 
blev der bygget skanser; men da tyskerne kom om søndagen var dan
skerne rejst til Frederikshavn om fredagen eller lørdagen. Vi børn blev 
sendt til Ågård, da Aggersborggård mentes at ville blive tændt i brand 
af tyskerne, der ville beskyde den danske hær, som man troede lå bag 
skanserne, fra Løgstør. Pigen »bitte Mariane«, der tjente sit brød ved 
at gå rundt og sælge brød, tvebakker og kringler for Vi skilling styk
ket, bad Fader så inderligt om at måtte sidde i kirken, når tyskerne 
kom. Hun mente nemlig ikke, at der kunne skydes gennem de tykke 
mure. Imidlertid opholdt hun sig på gården, da den første tysker 
kom løbende med bøssen pegende foran sig. Han løb ind i spisekam
meret eller køkkenet, hvor Søster Marie og bitte Mariane stod, greb 
en flaske, som han straks smed langt hen, da den kun indeholdt si
rup. Derpå greb han et sigtebrød, men da var skrækken gået af bitte 
Mariane. Hun greb i den anden ende af brødet og råbte: »Det må I 
min sei da rigtignok eit ta, det er vort eneste!« Tyskeren blev så be
tuttet, at han slap brødet, og bitte Marianes mod steg, så hun ikke 
mere bad om at komme op i kirken og sidde.

Stort tab led Fader ved al den udkommanderen af folk og heste. 
Alene fra Ågård medførtes et tab på 30.000 rigsdaler. Fader var for
tvivlet og græd, som jeg aldrig glemmer. Moder og de to voksne søn
ner græd med, medens de trøstede ham det bedste, de kunne, af den 
varme kærlighed og højagtelse de havde for ham. Moder sagde: »Du 
har aldrig gjort noget, som du eller vi skal skamme os over; vi vil tage 
fat, og alt skal gå som før. Gud er den bedste hjælper, og på ham kan 
vi stole.«

Et strengt og koldt forår fulgte. Vi havde næsten ingen heste, da 
de blev leveret til Ågård. En mark med kartofler blev lagt med spade 
og klatgødning. Desuden var der arbejdet for sommeren og optag
ning om efteråret, hvoraf de sidste dage gik med blæst og sne. Kar-
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toflerne kørtes lige til Aggersund, hvor der lå en kreiler, der sejlede 
dem til Nibe eller Ålborg. Engang fik vi 15 mark for tønden (5 kro
ner). En krejler var et skib, der fik varer fra købmændene i byerne og 
derpå sejlede op af fjordene og byttede med landboerne. Færck i Ni
be og mange flere blev rige på sådan handel. Engang har jeg set tyve 
skibe, der på grund af stille vejr havde samlet sig ned ad fjorden, be
gyndte at røre sig for fulde sejl ved en luftning. Et pragtfuldt syn.

Vi passede kreaturerne, der gik på en del af holmene. Nogle af dis
se skulle slås til hø. Jeg kan ikke beskrive det liv eller de drømme, jeg 
oplevede, når blæsten sang gennem det stive græs, og skyerne drev 
på himlen. Hvor var det betagende at være ude i naturen. De mange 
fugle og deres måde at være på var vi fortrolige med. Viben fløj al
drig lige ned eller op fra sin rede, men den løb et stykke, så sig om og 
lettede så. Gik vi hen til reden, var den færdig til at slå ned i hovedet 
på os, især i rugetiden. To slags terner, ryler, stenbidere og flere slags 
fugle lagde æg, for ikke at tale om vildgæs og ænder. Fisk fandtes i 
det lave vand, der var, og når stormen førte højvande med sig, trak 
fiskerne våd i strømmen om natten. Ved pinsetid kunne vi få et helt 
læs sild, jeg tænker 100 ol à 1 mark. Dem saltede vi ned i et stort kar, 
og der var nok til davre i lang tid. Denne bestod af rugbrødsskorper 
kogt i tyndt øl med lidt skummetmælk i og så en spegesild. Det var 
alt. Så gik vi til middag, hvor vi fik »gode sødgrød«, der betragtedes 
som en herlighed uden lige og lidt eftermad såsom kartofler. Vi børn 
fik sjældent eftermad, da der sjældent var nok; vi måtte spise os mæt
te i formaden.

Ja, vi havde det godt. Om aftenen læste Moder højt og fortalte hi
storier af den mest forædlede slags. Vi sad i mørke om vinteren og hør
te spændte til, medens Fader gik op og ned ad gulvet og røg sin pibe, 
og altid hang et par af os i hans arme eller lommer, som bestandig var 
revnede.

I folkestuen gik det noget lignende til. Der blev fortalt historier og 
sunget sørgelige viser, medens pigerne strikkede, og karlene snoede 
simer eller stoppede strømper. Hver pige skulle spinde og karte 1 
pund uld om ugen. Resten af tiden var fri. Malkning og mejeriarbej
de var der lidt af nu, da køerne først begyndte at kælve ved kyndel
misse eller til marts. Det gjaldt så, om de kunne holdes »åben«, til de 
kom på græs, da de var så magre, at de knap kunne gå. De fik kun hø
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og halm. Fader var den første, der begyndte med rodfrugt som tur
nips, og vi spiste om kap med køerne.

Hvad har folk nu at glæde sig til? De lever så flot i det daglige. I 
gamle dage glædede vi os i måneder før jul. Så skulle vi have sigte
brød og godt øl, ja »Død og krune«! Det kunne gå så vidt, at vi fik en 
kop kaffe. Alle de fattige i sognet kom og fik et brød, et lille stykke 
flæsk, lidt smør og en krukke mælk.

Juleaften. Lidt tidlig aften, delvis vasket og i søndagstøjet, dækket 
bord med saltmadsfad, et stykke sylte, snaps og godt øl. Fader gik 
med os børn ned i folkestuen og læste i bibelen, hvorefter der blev 
sunget adskillige salmer. Så gik vi, og alle folkene fik en portion nød
der, der straks gav anledning til »Nødder i hænde!« Klokken otte el
ler ni gaves der dygtig snaps til vafler. Klokken var nu mange, og de 
kom alle for at sige »Tak for mad« med forkarlen i spidsen og piger
ne bagest. Vi stod alle på rad, hver enkelt blev taget i hånden, og Fa
der ønskede dem en glædelig jul, der blev besvaret med »i lige må
de«. Denne aften var den eneste i året, hvor Fader spillede kort og 
lotteri med vi børn, læste i evangeliet og havde som Moder altid nog
le gode ord til dem, der gik Guds vej. Juletræet og julegaver hørte ik
ke med i min barndom.

Juledag var en hviledag med ro overalt og kun kirkegang.
Købmand Kjeldgaard, der var Faders fætter, boede i Aggersund 

og var gift med en apotekerdatter, Henriette Würtsen. Han var ud
dannet i handel i Hamborg og var fin og nobel i sin levevis, men hav
de ikke heldet med sig. De bar dog deres skæbne trofast med hinan
den og deres seks børn. Efter at Kjeldgaard var død, fulgte fru Kjeld
gaard hver søndag med Moder og Fader hjem fra kirke til Aggers- 
borggård, hvor hun jævnlig blev til mandag eller tirsdagen, ja  ̂ un
dertiden lige til onsdagen.

St. Stefansdag skulle alt være i orden i huset, køerne malkede, krea
turerne røgtede, staldene renset og den store frokost med varmt øl 
til nydt, inden det blev lyst. Denne dag - eller rettere sagt natten før - 
var den mest festlige og gemytligste i året. Karlene bragte pigernes 
mælkespande væk, så de ikke var til at finde igen, og så pigerne ikke 
kunne blive rettidigt færdige. Til gengæld tog de karlenes skovl og 
møgbører; undertiden gik det endda så vidt, at de tog hinandens tøj.

Bitte Mariane og jeg lå i den gamle folkestue, da vi pludselig hørte 
nogen ude på gangen. Det var broder Mogens, der var i færd med at
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binde vor dør til. Vi fik den dog listet op, og medens han holdt på re
bet bøjede Bitte Mariane sig ned over hans hånd og sagde: »A be’r 
min sei da rigtignok.« Mogens lo, så han ingenting kunne, ved at føle 
den gamle piges tandløse mund som våben. Løjer var der inde og 
ude, og folkene var alle dødfulde, men det var der ikke noget ondt i. 
Vore prægtige folk. »Bitte Anders« sang og ville kysse pigerne og alle 
lo og morede sig. Sommetider begyndte de at rykkes, så det endte 
med den hårde »Brysen«. Vor stilfulde, alvorlige forkarl, Krein An
dersen, kan jeg huske, lå uden for bryggersvinduet i sneen, kæmpen
de med en af karlene, men det hørte med til festen. »Julen varer til 
påske,« men allerede til hellig trekongersdag var vi i den gamle skure 
igen.

Julen var den mest glædelige tid med julegilder omkring hos vor 
store slægt. Engang blev det sådan et snevejr, at et selskab på ca. 
halvtreds personer måtte blive boende hos os i seks dage. Traktemen
tet var naturligvis godt; men det tænkte vi unge mindre på end på 
dansen. Når de første strøg blev taget på violinen, stod mit hjerte 
stille i angst for, at ingen ville danse med mig, en hån som jeg dog 
aldrig oplevede. Derimod overgik den som regel bitte Mariane. Selv 
fortalte hun, at når hun var til »Legestue«, var der ingen, der dansede 
med hende, og det endda hun stillede sig yderst i rækken og hviske
de »Ta mæ, ta mæ« og puttede sin hånd i karlenes. »De la’ mæ stå og 
ta’r de unge p i’r.« Humøret steg med varmen. Der var to tællelys i 
hvert vindue. Bedstemor på Vester Kjeldgård havde altid hellig- 
tre-kongerslys, som gav et knald når de tre grene brændte ned 
til en. Når punchebollen kom frem om natten klokken to, blev der 
sunget, og dansens fart forøgedes. »Ingen må fra ballet gå før, klokken 
den er fem«. Vi blev gerne til den sene dagslysning, men havde 
da også slidt vore skosåler op, så vi næste dag måtte skynde os til 
skomageren for at få dem gjort i stand, da vi kun havde det samme 
par.

Til fastelavn kom folkene ridende og hilste på os, og igen blev de 
trakterede med snaps og øl, alt imens de sad på hesten. Ligeså, når 
det sidste korn var høstet, kom de op foran hoveddøren og strøg leen, 
hvilket var ensbetydende med at snapsen atter kom frem. Det sidste 
læs korn der blev kørt ind, kørte også op foran hoveddøren og der 
kom en handel igang med husbond. Blev der ikke stillet høstgilde i 
pant, kørte karlene bort med læsset. Medens de holdt og parlamente-
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rede med Fader om prisen, var der altid nogle, der prøvede at liste sig 
til at tage skaglerne af vognen, så de på læsset blev prisgivet. Det var 
dog sjældent, at det skete, da ingen brød sig om at blive latterlig- 
gjort.

Høstgildet var festligt med gæster ude og inde. Efter et godt mål
tid begyndte dansen. Gamle og unge, nogle i træsko, dansede alle de 
gamle ture: Totur, sekstur, bøhmerdans og menuet. Under dansen 
spilledes der ofte: »Å giv os så en bitte dram«, og det blev tilstået. 
Anders Mure førte engang en kalv ind i salen midt under dansen. 
Dyret blev forskrækket og hoppede rundt og sagde, »bøv, bøv«, så 
hele selskabet jublede af fornøjelse, indtil den pludselig blattede; da 
vendte stemningen sig brat mod den og Anders Mure! Han var fri
murer, hvilket blev betragtet som noget hekseri. Hver morgen, blev 
der fortalt, lå der 1 mark i hans træsko. Ganske vist var der aldrig no
gen, der havde set det.

Dejlige dage var det med arbejdet og dets glæder.
Mine voksne brødre arbejdede og spiste i marken deres tykke mel

lemmad med folkene. Kronborg, der døde, da han var 20 år, var vist 
nok den gemytligste. Når der blev stablet hø sammen på holmene, 
råbte pigerne: »bitte Kronborg, bitte Kronborg ta’ mæ med«, hvorpå 
han kørte så »streden«, at de alle væltede om i høet. Altid var der for
nøjelser samtidig med arbejdet. De fleste af folkene kunne sætte de
res store tå i munden, men bitte Mariane var dog den værste. Hun 
ville vise, at hun kunne sætte sin hæl om i nakken, og gjorde det vir
kelig også. Ganske vist kneb det med at få den ned igen, hvorover 
der blev stor »more«; avlskarlen ville hjælpe hende på ret køl igen: »Å 
la’ mæ lig’, te a sel ka’«, og hun kom fri igen.

Hun havde to lam gående på Bygholmene. Da hun skulle hente 
dem hjem i tøjre, var de så balstyriske, at hun døjede med at holde 
dem. Efterhånden blev de dog rolige, og hun turde ikke vende sig 
om for at se efter dem. Ved Vester Bjerre tiltalte en gårdmand, Mads 
A. Bjerre, hende: »Hvordan er det, du går og skaber dig?« »Tys, tys, 
snak eit te mæ, lammene hår været så urolige.« »Din nar, du har jo 
ingen lam!« De havde forlængsx skubbet tøjret af sig. »Det var min sei 
da rigtignok slemt,« lød hendes stadige omkvæd. Engang sejlede hun 
sammen med flere fra Løgstør over til Holmene. Færgemanden døje
de med at komme af sted, »la’ mæ hjælpe« sagde hun og skød af alle 
kræfter fra bolværket, så båden for ud. Selv plumpede hun i vandet
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og blev drivende våd. Når der var nogen, der skulle til Syd Agger- 
sund, gik styrmanden for båden uden for sin dør og blæste tre gange 
i sit horn og råbte derpå: »Færgen«? Blev der ikke råbt eller svaret no
get, betød det, at det blot var båden, som en enkelt mand kunne 
sætte over med, der skulle tages frem. Samfærdselen var ikke så let 
som nu om stunder. Da landevejen fra Fjerritslev til Aggersund blev 
bygget, sagde Jacob Møllerkarl, at den var så stærk, at den kunne bæ
re et jernbanetog. Vi havde da lige fået tog mellem København og 
Roskilde.

Folk bandede meget og groft i gamle dage, dog har jeg aldrig hørt 
en ed i mine brødres mund, takket være Moders gengivelse af takt 
og virkelig dannelse.

Ved min broder Kronborgs død ser jeg endnu mine to andre brød
re grædende klynge sig til min moder for at trøste hende. »Vi kan jo 
ikke blive sotp Kronborg, men vi vil gøre alt for at glæde Jer«.

Fader var foruden sorgen over dødsfaldet tynget af det store tab 
ved afleveringen af Ågård. Hvor sorgen bandt os allesammen med 
Mor og Fader. Aldrig havde jeg tænkt, at kirkeklokkerne kunne ma
ne som de gjorde, da Mariane og jeg gik foran Kronborgs kiste og 
strøede grønt. På graven var der to kranse, hvilket var en stor sjælden
hed. De var hjemmelavede.

Året efter min konfirmation gik jeg ude hele sommeren. Næste 
sommer passede jeg mejeriet og malkede. Og den tredje sommer . . . 
ved vi, at Mormor blev sendt til den berømte madam Hanne Niel
sen i Øvrerød ved Holte.

Vi vender os igen til Jacob Andersen:
»BådeJacob Nørgaard og hans kone elskede jorden. De følte sig al

tid som bønder og var begge smukke repræsentanter for Danmarks 
førende og bærende stand. Han hed i tiltale overalt i egnen »hus
bond«, hun »madammen«. De var stolte af deres bondesprog og af
lagde aldrig taleformen »a«.

Deres kærlighed til jorden gav sig bl.a. udtryk deri, at deres børn 
med det for øje, at de skulle være jordbrugere — når man undtager 
Mor, der blev sendt til en skole i Aalborg, og den yngste datter Loui
se, der deltog i undervisningen på Kølbygård sammen med mine 
søskende og mig — alle gik i sogneskolen i Aggersborg.

Det var med stor tilfredshed det gamle ægtepar således kunne note
re henved 200 tdr. hartkorn i egen og børns besiddelse. Men tiderne
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skifter. Nu er kun Aggersborggård og Vester Kjeldgård i familiens eje.
»Mine bedsteforældre var,« fortsætter Jacob Andersen, »hvad deres 

egen person angik, overordentlig nøjsomme mennesker, der intet 
brugte i det daglige. Men de var gæstfri til det fantastiske. Der var al
tid hjerterum og husrum, om de så selv skulle ligge på gulvet eller 
have 2 à 3 børn hos sig i sengen. Jeg har været med til at sne inde på 
Aggersborg i juletiden. Vi var 40 gæster, som absolut ikke kunne 
komme derfra i 8 dage, sådan sneede det. Og der var heller ingen af 
gæsterne, der havde særlig hast med at komme af sted, så lidt som 
værtsfolkene ønskede at komme af med dem. Der var jo stude nok, 
saltmad i store kar og ænder og gæs til overflod. Hvad nød kunne vi 
så have. Om natten kneb det noget, og der var på sine steder noget 
overfyldt, men humøret var strålende, snakken gik, og whistpartier
ne var ordnede allerede fra frokosttid.

Så pludselig indtrådte en katastrofe. Tobakken slap op — cigarer 
røg man kun undtagelsesvis på landet i de dage. Det var noget af det 
værste, der kunne ske. Thi at mangle tobak er »vahr en å mangel 
brø«. Der sendtes ridende bud til købmanden i Aggersund efter en 
fustage melange. Rytteren vendte tilbage; han kunne ikke forcere 
snedriverne. Et gående bud gik det ligeså. Endelig, da nøden var på 
det højeste, udrustedes en formelig ekspedition med skovle og andet 
tilbehør; den slog sig igennem, og ordnede tilstande indtrådte atter 
i den opskræmte forsamling.

På Aggersborggård, hvor der herskede et sandt patriarkalsk styre, 
fandtes den morsomste samling tjenestefolk, jeg nogensinde har set. 
Mathis, Ann’ Tyrk, Bette Anders, Mads Grøvter, Wilhelm, Kren 
Andersen, Anders Møller (Møllerkarlen) for blot at nævne nogle af 
dem; alle havde de været på gården fra tidernes morgen og var alle 
ganske på det rene med, at de måtte blive der, til de skulle »puttes«. 
Det var en pragtfuld revy at overvære, når de kom stumrend’ op gen
nem borggården kl. 12 for at få deres »unnen«. Husbond lå i den lave 
vindueskarm i sit »kontor« og vekslede et par ord med hver af dem i 
forbifarten. »Goddaw bette Mathis«, »Goddaw Husbond«. Sidst af 
alle kom Kren Andersen, han gik gerne for sig selv og lignede en sur 
agurk. Tillige var han et »sølle krævi«, al den stund han i sin ungdom 
havde fået højre arm knust ved en kørselsulykke, medens han endnu 
var staldkarl. Nu var han som »den jenarmed sældaat« henvist til at 
passe svinene og »småkræ så han ætter«. Ja, småkræet var Kren An-
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dcrscns forbandelser her på jorden. Han skulle nemlig se efter gæsse
ne, og det var dem, der gjorde ham så bitterlig sur. Nu skal det ind
rømmes, at det ikke var nogen sinecure at passe »madammens gæs«. 
Der var henpå høsten ofte op mod 300 stykker. På de lave enge ned 
mod Limfjorden, som vandet hvert øjeblik overskyller, bliver græsset 
ganske kon og saftigt. Det kaldes der på egnen »sylthø«; og er en yp
perlig græsning også for gæs. Om dagen gik denne mægtige gåseflok 
ovre på Holmene, der ligger i Limfjorden midt mellem Løgstør og 
Aggersborggård, og som hører til gården, eller også som sagt på enge
ne eller rettere kærene ved gården. Men såsnart en eller anden gase 
kommer i tanker om, at nu har flokken stoppet sig nok med græs, så 
skriger den op, så det kan høres viden om. Og så vidste Kren Ander
sen på en prik, hvad klokken var slået. Skulle han tilfældigvis ikke 
høre hærskriget, ville han alligevel snart blive à jour med stillingen, 
thi et øjeblik efter formørkes solen af den vældige flok, der nu er på 
vingerne og som med en bedøvende skrålen og skrigen haster over 
fjorden, forbi eller over gården, op i Kornagrene. Kren Andersen 
efter under banden og påkaldelse af alle onde magters hjælp.

Men om aftenen tager han revanche. Så kommer flokken adstadigt 
vraltende, gækkende og småsnakkende, stoppede til drøvelen og be
væger sig hen mod gåsestien. Men så er Kren Andersen der! I hånden 
knuger han en lang svøbe med en snøre, der ustandselig hviner i luf
ten og slår ned på »det forbandede kram«. Han har gennem årene er
hvervet sig en forbavsende øvelse i at bruge svøben som en lasso. 
Rammer han nu et gåseben og snøren har snoet sig retskaffent sam
men om dette, så trækker han til af et godt hjerte og så knækker be
net. Der gik altid adskillige »krævie« gæs og gaser omkring som le
vende vidnesbyrd om Kren Andersens mesterlige behændighed. 
»Madammen« var ikke så henrykt over hans duelighed og var så ofte 
som muligt tilstede ved »pakkets« indmarch, men altid kunne hun jo 
ikke være der.

Den anden faste garde, som bør nævnes, er Wilhelm. Han var 
staldkarl og kusk og en modsætning til Kren Andersen. Smilende og 
snakkesalig, gerne undende sig selv en høj dram, tronede han på 
bukken, når han skulle køre de gamle på langfart til børnenes gårde i 
Thy. I de sidste år blev han dog noget mindre tilfreds med sin ophøj
ede post, og det var børnenes skyld. Da nemlig bedsteforældrene 
holdt guldbryllup, forærede deres børn dem en moderne wiener-
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vogn. Nu var Wilhelm vant til et mageligt sæde i den gamle vogn, 
hvor han sad som i en lænestol, og det passede ham derfor ikke at 
komme op på den umagelige buk, som hverken havde ryg- eller side
læn. Men det gik da godt i nogen tid, indtil han en aften skulle køre 
sit herskab hjem fra et besøg. Under dette havde Wilhelm vel nok få
et et par høje kaffepunche i folkestuen — om end absolut, som han 
selv siden sagde, ikke til »upligt« — i hvert fald faldt han pludselig 
ned af bukken. Bedstefar havde længe iagttaget at farten sagtnede 
mere og mere, indtil hestene omsider stod helt stille. Det var dette, 
der bevirkede Wilhelms fald. Medens han nu, forskrækket og vred, 
samlede sig op, spurgte Bedstefar stilfærdigt: »Var du falden i søvn, 
bette Wilhelm?« Men han fik intet svar. Derimod sagde Wilhelm, 
idet han atter entrede sin farlige post: »Det var såterne’ en kjøn tje- 
nest’ æ bar gjor’ vos, ve å forær vos det her forbandede skafot«. Det 
var der jo ikke noget at sige til, og så fortsattes hjemturen uden yder
ligere uheld.

Ligesom Far var Bedstefar en retlinet Estrupper. Og ligesom man
den i eventyret, der ikke kunne tåle at se degne, kunne han ikke for 
sin død lide venstremænd. Jeg var nær kommen galt afsted overfor 
ham en gang, om end hans reprimande til mig var holdt i hans sæd
vanlige spøgende og kærlige form. Jeg havde indviklet mig i en ven
skabelig diskussion med Bedstemor og et par lige så konservative mo
stre. Emnet var Bjørnstjerne Bjørnson. Bedstemor læste meget og var 
glad for Bjørnsons bondehistorier, men hun kunne ikke se bort fra, 
»at han jo var en grimme venstremand«. Da jeg lod mig forlede til 
også at forsvare dette hans forkastelige standpunkt, rejste Bedstefar 
sig, der havde siddet og høn til, og gik tilsyneladende ligeglad ud af 
stuen, idet han dog henkastede den bemærkning: »A tror pinede, at 
den bette Jacob har været i skidt selskab«.

På Aggersborggård har jeg tilbragt mange herlige dage under min 
opvækst og siden i manddomsalderen. På »Holmene« er der et fugle
liv som ikke mange steder i Danmark, og på det grunde vand mellem 
Holmene og Aggersborggårds marker kunne man »prikke flynder« og 
stange ål og torsk. For en dreng et eldorado, men også for den modne 
mand et fredfyldt og skønt sted. Når piberne var tændt, — det var 
forresten altid både den gamle og den unge Jacobs — at sidde på 
bænken i den store have nede ved fjorden i fortrolig passiar eller lytte 
til den gamle, kloge mands morsomme fortællinger, medens sejlerne

42



spejlede sig i det blanke vand og solen gik ned i Løgstør Bredning og 
belyste de høje skrænter på Livø var for hver gang, jeg påny oplevede 
det, en begivenhed.«

Vi tager tilbage til Ny Ullerupgård, hvor vi forlod Mormor og Mor
far.

»Alt det, der var sendt fra Aggersborggård og Gammel Ullerup
gård, (gi. gård) samt brudegaverne var ordnet hyggeligt. Martin, 
fortæller Mormor, tog snart fat på forandring af markernes drift og 
anskaffede maskiner, hvilket Svigerfader syntes var meget dumt; ef
terhånden fulgte de dog efter på gi. gård. Vi avlede godt og holdt 
stude, der om foråret blev sendt til Husum. Første års indtægt af dem 
var 300 kroner. Næste forår gik vi over til at holde køer. Jeg havde 
været syg, så vi fik en mejerske til hjælp til malkning. Vi havde da to 
dejlige drenge, Hans Peter og Jacob. Gården blev stadig forbedret 
med alt, både levende og dødt, foruden at der blev lagt en skilling til 
side. Jeg var'stolt af min dygtige, rolige og besindige mand. Han var 
af få ord, men sikker i sine handlinger og forstod at skabe respekt, 
hvor han kom. Anne Kathrine blev født, det var dejligt at få en lille 
pige efter de to drenge. Halvandet år efter blev Hedevig født. Martin 
havde været syg og en lettere lungebetændelse stødte til. Et år gik, 
hvor han så dårlig ud, og hvor han skrantede. Tiderne var dårlige. 
Året efter fik vi igen en lille dreng.

Da Martin døde om fredagen, havde jeg for første gang efter min 
lille drengs fødsel sovet i to timer, og det var netop i den tid, at han 
døde. Selv mennesker, der ikke har prøvet sorg, kan vel forstå min 
fortvivlelse. Min sorg var ikke behersket; jeg kunne ikke tro, at han 
var død, medens jeg havde sovet, og jeg ville prøve at kalde ham til 
live med min sorg, min kærlighed. Jeg skreg, så alle folkene kunne 
høre det. Pastor A. Møller, som der var gået bud efter, sagde højt for 
at komme til orde: »De tror da vel på Gud?« Det var mig umuligt at 
svare. Præsten og slægtningene, som var tilkaldt, knælede ned og 
bad om Guds hjælp. I spisestuen sad mine svigerforældre og nogle af 
deres andre børn. Mit eneste ønske var, at jeg måtte dø; men broder 
Christian Jensen sagde, at så måtte børnene også dø. »Mennesket 
spår, men Gud rå’r«, min død var ventet af alle, der kendte min svæ
re barnefødsel. Da ligtoget drejede om ved gi. gård, skreg jeg, at de 
skulle standse. Jeg ville endnu engang se ham.

Dagene gik, begravelsen var overstået, og den lille søn fik sin fa-
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ders navn. Stadig håbede jeg at dø, og nu sidder jeg her 78 år gam
mel; dengang var jeg 32 år. De mellemliggende år vil det blive for 
vidtløftigt at beskrive. Børnene, der var på gi. gård, havde fået på
bud af Margrethe om ikke at græde, når de så mig. Hans Peter kom 
først ind til mig uden at fortrække en mine. »Græder du ikke?« be
brejdede jeg ham, hvortil han svarede: »Nej, for vi kommer jo også 
op til Fader.« Anne Kathrine kom glad springende med sin dukke, 
for at Fader skulle hjælpe hende. Al deres gøren og laden bragte mig 
fortvivlelsens gråd; alle mente jeg måtte sørge, selv hans hund kunne 
jeg ikke tåle at se logre med halen.

Tiden gik. Sorg og glæde har jo altid vandret til hobe. Pastor A. 
Møller var mig en god åndelig trøst, Kølbygård var overmåde gode 
mod mig. Onkel Andersen glemmer jeg aldrig, så taktfuld og god 
han var. Onkel Hagen og tante Inger blev aldrig trætte af at hjælpe 
mig og tage børnene ved hånden. En kærlig, fattig kone lå grædende 
en aften og gentog: »Å a vil eit være i fru Hagensens sted«, indtil 
manden blev træt af at høre på det og sagde: »Vil du eit være i fru 
Hagensens sted, så vil hun såmænd heller eit byt’ med dig, skal vi så 
eit søve?« Da jeg hørte det, tænkte jeg, manden har ret. En anden 
fattig kone, An Bjerre i Hou, var meget forknyt over, at en familie 
blev omtalt i avisen, fordi de havde guldbryllup, »Vi ka’ da eit gøre 
for at vore mænd er døde, hva’ fruen, det ka’ vi da eit?« Jeg måtte 
give hende ret, selv om jeg just ikke tørstede efter at komme i avisen. 
Dog kom jeg der som tak for at have givet houboerne befordring til 
et møde i Thisted. Havde jeg dengang været klogere, skulle jeg have 
gjort langt mere godt mod de mange gode folk, som jeg havde. De 
bedste er så elskværdige at sende mig en hilsen engang imellem, 
hvorfor jeg er både dem og Gud taknemmelig. »Lusse Morten«, der 
kom fra os til Vesløsgård, havde bestemt, at nu skulle det være forbi 
med det lusseri, nu fruen havde hjulpet ham til Vesløsgård. Da han 
fik sin løn, sagde jeg: »Pas nu på dine penge,« hvilket havde til følge, 
at han snerrede af sine kreditorer, da de passede ham op uden for dø
ren. »Fruen hår sagt, ei ska’ pas’ på mine penge«, og dermed måtte 
de flinke kreditorer gå. Broder Christian Jensen på Vesløsgård ville 
imidlertid ikke beholde ham vinteren over. Lusse Morten gik da til 
husbonds søn Carl og sagde: »Ka’ han eit sei te hans fa’r, om a ka’ få 
lou og bly, da det eit er en tid og jav mæ ud på,« han blev så til forå
ret. Derefter kom han til Kølbygård, hvor selv de vanskeligste heste
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bar over med hans slingrende gang. Denne, som absolut ikke skyldtes 
drukkenskab, forårsagede, at han lige så tit stødte mod halepartiet af 
hestene som mod siden af dem. »De kenner mæ og opta’r alt i bedste 
mening«. Det er det, menneskene ofte har svært ved.

Da den første sorg havde sat sig, begyndte der at vanke hug og 
stød, hvorved jeg dog ikke vil dvæle. Det er ikke altid ondskab, der 
dikterer lette bedømmelser af den enligt stillede, selvom det med ti
den kan føles således. »Kun Gud er trofast,« tænkte jeg. Hver aften, 
når den lille var puttet i vuggen, løb jeg ned til graven, og sent blev 
det tit, inden jeg igen forlod den. En aften jeg sad der, vækkedes jeg 
af mine tanker ved en ugle, der fløj ned fra tårnet til lavkirken, ved 
hvis gavl graven lå. Fuglen tudede fælt, og da jeg kom til mig selv, 
opdagede jeg, at hele byen var gået til hvile. Stilheden lå over marker 
og veje, og glad var jeg da jeg nåede Momtoft, hvor de hjemlige 
grænser begyndte.

Årene gik, som skrevet står, i sorg og glæde. Børnene var båndet til 
livet og arbejdet.

Mange udmærkede folk havde vi, også i ny og næ uelskværdige. 
Fordi der ingen mand var, kunne de tillade sig en del, som de aldrig 
ville have vovet under min mands regimente, da han selv var arbejd
som og akkurat. Først skal nævnes »Johannes Svensker«. Han arbejde
de hos mine svigerforældre og hos os i halvtreds år, først som karl, si
den som daglejer. Jeg fik den gode idé at give ham en lænestol på 
halvtredsårs dagen, og i den traf vi ham tit siddende og læse i sin sto
re, svenske bibel. Niels Westergaard, der fik sin uddannelse hos Ber
tel Koldkjær, vor nabo, havde vi først som forkarl, siden som daglejer 
i alt i 23 år; han var ualmindelig påpasselig fra morgen klokken 4 til 
sen aften. »Døve Hans« var en meget dygtig røgter. Hver middag 
fulgte jeg med på loftet og fik korn vejet af til hver enkelt ko. Ingen 
måtte komme i kostalden, når køerne skulle hvile. Han kom til mig, 
da hans kære Madsine var død, og ville gerne låne femten kroner, da 
han havde lovet hende, at hun skulle komme i en pæn kiste. De til 
10 kroner »tøt hun, var så møj sølle!« Døve Hans beklagede sig og 
sagde, at han troede endda, han havde fået lov at beholde hende, til 
der kom grøde i jorden. Men doktoren havde sagt, at »der brændte et 
bitte lys i hendes mave!« Vi var dog alle klare over hendes sygdom. 
Døve Hans’ svigersøn var forkarl på gi. gård, hvorfra han lånte heste 
og slæde for at køre hende til kirkegården. Efter en bedre frokost og i
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løftet stemning dækkede de kisten med et par røde dækkener. Stem
ningen smittede selv hestene, så de tog en ekstra hurtig tur over grøf
ter og marker. Heldigvis fik de til sidst hold på hestene igen, så de 
nåede kirken i et normalt tempo. Døve Hans havde en lille skavank. 
At han forøgede sin hønsebestand og sin fede gris engang imellem 
var ikke af vejen. Han havde to små poser som han kunne have inden 
i sine bukser. Mine drenge var slemme nok til at skære huller i dem, 
så kornet løb ud. Ja, drengene havde megen jagt på ham for at væn
ne ham af med hans »tagen selv«. »Kirsten Roer«, der havde arbejdet 
på gi. gård, var en dygtig slider. Hendes omkvæd var altid: »Manne 
snese hundrede tak, bitte fruen!«

Vi havde mejeri, halvtreds køer, elever og mejerske. Jeg tænker ofte 
med tak på de flinke piger, der var mig både til glæde og trøst. Vi 
vævede, strikkede og syede, alt efter gammel skik. Den gode økono
miske stilling, jeg sad i ved min mands død, forøgede jeg med nogle 
få tusinde kroner. Men børnene voksede til, og de skulle have lov til 
at tilegne sig de skolekundskaber, som jeg manglede. Tiderne var 
knappe med priser på alt landbruget vedrørende. Vi kostede en del 
på maskiner til tærskning, motorer o.s.v., så jeg var både glad og be
drøvet, da vi fik solgt.«

Mormor har sluttet sine erindringer. En sidste gang henvender vi 
os til Jacob Andersen.

»Fra mine drengeår knytter minderne sig stærkt til familiens gårde. 
Jeg har før omtalt Aggersborggård, fra hvilken jeg har nogle af mine 
bedste erindringer. Men også V. Kjeldgård, Kristineberg, Ørbæk- 
gård, GI. og Ny Ullerupgård og senere Vindum Overgård spillede en 
stor rolle for mig . . .

I de kortere ferier hjemsøgte vi tilfods GI. og Ny Ullerupgård, hvor 
min mors to søstre, Margrethe og Laura var gift med brødrene Nis og 
Martin Hagensen.

Hos disse rare og elskværdige mennesker, der kun boede en lille 
mils vej fra mit hjem, elskede jeg at komme. Særlig da hos Nis og 
Margrethe, der var blandt de yngste i onklernes og tanternes skare. 
Her kunne jeg som stor dreng føle mig næsten som jævnaldrende, 
her var tobaksrøgning tilladt, og en l’hombre kunne også bekommes. 
For ikke at tale om at jeg kunne låne onkels gevær og gøre mine før
ste forsøg som jæger.
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Onkel Martin på den ny gård var en ligeså elskværdig mand som 
broderen, men hans mere stille og alvorlige væsen bevirkede, at jeg 
ikke blev bon kamarade med ham som med Nis. Hans kone, tante 
Laura, så ikke med udelt behag på min tobaksrøgning, og så havde 
hun noget vist myndigt over sig, som jeg var lidt ængstelig for. Jeg 
kaldte hende altid i tankerne, og måske endda også højt — for Ellen 
Marsvin, fordi jeg syntes, hun lignede denne gamle, dygtige, men 
herskesyge adelsdame.

Dette erfarer hun nu, da hun er en elskelig gammel dame op i 
halvfjerdserne, måske for første gang af disse linjer. Og så siger hun 
mig det nok, hvis hun ikke kan lide det. Men det kan hun nok, thi 
hun er ikke blot myndig, men også meget klog og forstandig.

GI. og Ny Ullerupgård hørte indtil slutningen af halvfjerdserne 
sammen, eller rettere: Ny Ullerupgård er udskilt fra Ullerupgård af 
P. K. Hagensen, da sønnen Martin skulle giftes og være sin egen 
mand.

»Gamle Hagensen«, som han almindeligvis kaldtes, var en prægtig 
type på de dygtige og selvbevidste bondemænd, der ved begyndelsen 
af forrige århundrede drev deres stude til og fra marsken i Holsten og 
derefter solgte dem på markederne . . . Hagensen købte i 1838 Ulle
rupgård for 18.500 rdl. Da han i 1878 til sin søn Martin solgte halv
delen afjorden — ca. 17 tø td. hartkorn — kostede denne 120.000 
kr. Resten, der forblev ved gården, var godt 18 td. hartkorn og vel af 
tilsvarende værdi, så ialt har begge gårde, da P. K. Hagensen trak sig 
tilbage og overlod den gamle gård til sønnen Nis, haft en værdi af 
mindst 240.000 kr.

»Gamle Hagensen« var en prægtig og åndslivlig mand, som sam
men med sin sirlige og venlige frue førte et gæstfrit hus. Deres stilful
de hjem med de gamle, smukke møbler opløstes, da de trak sig tilba
ge til en ejendom, som de købte i Nykøbing på Mors; men også der
fra bevarede de egnen og dens befolkning i kærlig erindring. Der har 
jeg som ungt menneske besøgt dem, og der fik jeg af den gamle filo
sof indgivet en tanke, som jeg ofte havde følt spire i mig, men som 
nu fæstnede sig til overbevisning hos mig. Jeg har mødt den samme 
tanke i et vers i Omar Khajjams Rubbaiat, mere poetisk og skønnere, 
end »gamle Hagensen« og jeg havde kunnet udtrykke den, men dog 
den samme. Verset lyder i Thøger Larsens ypperlige oversættelse såle
des:
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» O du, som satte snarer under hald 
ved vejen, hvor jeg hørte livets kald, 
vil du i planlagt fælde fange mig, 
og så bebrejde mig mit syndefald?*

I november 1953 udkom »Skyggespil« af Hans Kirk. Hans mormor og 
min mormor var søstre. I et brev dateret p.t. Skælskør 5. dec. 1953, 
skriver han til Mor:

»Kære Anne Kathrine.
Undskyld, at jeg så sent takker dig for det altfor venlige brev. Jeg 

var imidlertid ganske særlig glad for det, fordi du jo som ganske ung 
pige må have oplevet de samme gårde og den samme egn norden- 
fjords, som jeg jo kun har et barndomsindtryk af. Helt forkert kan 
det, jeg har skrevet altså ikke være, skønt det jo kun giver sig ud for 
en drengs erindringer og ikke for nogen historisk skildring.

Jeg havde skrevet mere om din mor, hvis klogskab, dygtighed og 
statelighed jeg synes, jeg har kendt så godt — og som jeg forresten 
engang har ment at finde et ungpigeportræt af i en novelle af Jacob 
Knudsen. Jeg mente nemlig, at jeg — det må nok have været i 1904 
— kørte med de to damer til Thisted i vor fine karet, og at Mormor 
og tante Laurette blev modtaget på rådhuset af amtmanden. Det 
havde sat sig fast i min erindring, at de skulle stemme til landstings
valget, men det kan jo ikke være tilfældet, da kvinder ikke, selv un
der den privilegerede valgret, havde stemmeret. Jeg måtte derfor 
ændre dette afsnit i korrekturen, men den højtidsfulde køretur til 
Thisted i et eller betydningsfuldt, officielt anliggende står ikke desto 
mindre fast i min erindring.

Men tak for brevet, og hils din mand, hvis han ellers erindrer mig 
fra Humlebæk.

Med de bedste hilsner 
Hans Kirk«
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Hvad var det for en køretur, Mormor ikke kom med på? Vi kigger i 
»Skyggespil«. Og vi sætter os på Hans Holes plads, hvor Mormor 
skulle have siddet. Sammen med Hans Kirk og hans mormor kører vi 
fra Kølbygård . . .
» . . .  Landaueren holder foran den høje hovedtrappe, da vi er færdi
ge med at spise. Den funkler af lak og pudsning, og Lars sidder 
strunk på bukken i en uniformskavaj, som måske nok er lidt falmet, 
men hvis knapper til gengæld skinner som sølverne stjerner. På hove
det har han en snorekasket med lakskygge, aldrig har jeg tænkt mig, 
at Lars kan blive så fin, og jeg er helt benovet, da jeg kravler ind i 
dette strålende køretøj.

Den fine vogn bliver kun brugt ved meget højtidelige lejligheder, 
og jeg har aldrig før kørt i den. Men min broder og jeg har tit været i 
vognstalden og er krøbet op i den. Det er nemlig en ganske særlig 
vogn. Den er købt engang for mange år siden på en auktion på Ama
lienborg. Den har tilhørt kongen, og han og dronningen har selv kørt 
i den. Hynderne er af det fineste mørkeblå klæde, og de svære dør
håndtag af det pure sølv. Der er ingen i hele Thy, der har så fin en 
vogn, mener Lars, ja, det er en af de skjønneste i hele landet. Det er 
Lars tilbøjelig til at tro . . .

Vi kører forbi den høje bakkeskrænt og ud gennem gårdens eng- 
drag, hvor de sortbrogede kreaturer græsser så fredeligt. Vi kommer 
over broen ved Åmølle og forbi de to Ullerupgårde, og nede i dalen 
ligger Momtoft. På GI. Ullerupgård bor onkel Nis, og han er da vist 
også i Thisted for at stemme idag, og på Ny Ullerupgård residerer 
tante Laurette, som er enke ligesom Mormor og den mest impone
rende kvinde, jeg kender. Hun er smuk og værdig og altid klædt i sil
ke eller atlask. . .  «

Vi standser op ved Ny Ullerupgård.

Ullerupgård
. . , Vi besøgte første gang Ullerupgård en søndag, hvor der var man
ge fremmede . . . har Mormor fortalt.

Hvordan så der ud på Ullerupgård? Peder Hagensen giver os sva
ret. Anker, den næstældste af de fem sønner på Ullerupgård solgte 
sin gård ved Lemvig og rejste med sin familie til Amerika. Herovre
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nedskrev hans eneste søn Peder som ældre sine minder om den gamle 
gård, som den så ud i hans barndom i halvfjerdserne eller firserne.

>Hvor mange dejlige minder fra barndom og ungdom knytter sig ik
ke til den gamle og interessante herregård. Når jeg mindes den, er 
det næsten altid fra den tid, den var i mine bedsteforældres besiddel
se. Nis Nissen Hagensen, min faders yngste broder, overtog gården, 
efter at mine bedsteforældre Peder og Hansine Hagensen var flyttet 
til Nykøbing Mors. Med min onkel Nis og tante Margrethe f. Nør
gaard fra Aggersborg ændredes meget af det oprindelige præg ude 
og inde. Første årsag var en brand, der tog alle udhusene, dog beva
redes de prægtige, hundredårige kastanier, der dannede en række 
udenfor hovedbygningen; også denne var skånet. I Bedstefaders tid 
var Ullerupgård en af de såkaldte studegårde. Gårdens hovedindtægt 
var fedestudene, der hvert år blev drevet til Husum i Sønderjylland, 
hvor de solgtes på de store markeder, efter at de havde haft en ekstra 
fedning i marken, da den lange vandring ned gennem Jylland selv
følgelig havde taget noget af deres huld. Efter at de da igen havde 
nået den ønskede vægt, blev de solgt og sendtes da sydpå til Tysk
land, vistnok med jernbane.

Der holdtes et mindre antal køer på de store gårde, og hver gård 
havde sit eget mejeri, hvor en mejerske lavede smør og ost til gårdens 
eget forbrug. Med den nye tid blev alt næsten det modsatte af, hvad 
det før havde været. Køerne kom nu omtrent til at betyde alt for ind
tægten i forbindelse med den stærkt forøgede svineopdrætning, og 
de små private mejerier afløstes af de store andelsmejerier.

Efter branden blev opbygningen af udhusene indskrænket til kun 
én omfangsrig bygning, der både kom til at indeholde stalde og lade, 
og moderne maskineri blev installeret. Inde i den lange stuebygning 
blev der moderniseret i den midterste del. Mure blev revet ned, så 
der blev færre rum, men større. Som et tegn på den nyere tids mere 
pralende, men langt usolidere udsmykning tjener, at der blev opsat 
papmaché-gesimser under lofterne istedet for de gamle solidt mure
de. Det gjorde mig ondt at se på al den forandring, selv om den mu
lig var berettiget, men det bevirkede, at jeg lukkede mine øjne for 
det nye og derfor i dag bedre husker indtrykket fra den gamle og mig 
så kære gård end den nye. Derfor kommer mine minder nærmest til 
at skildre den, som den så ud i mine bedsteforældres tid — dog ved
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jeg, at dc gamle folk altid var glade for at komme der på besøg og 
fulgte med interesse det nye.

Hovedbygningen var en lang én-etages bygning med et bredt frem
springende midterparti, der havde to mindre vinduer over stueeta
gens. Partiet gik op i en spids og var forsynet med en firkantet urskive 
øverst oppe. Dette gamle ur gik endnu stadig og slog sine hule, af
dæmpede hel- og halvtimeslag. Så var der to mindre fløje, der gik i et 
med hovedbygningen. Taget var af tegl, og de svære mure var altid 
holdt smukt hvidkalkede. I sydfløjen var skolestuen og lærerens kam
mer, og i den nordre var der mejeri og kælder samt andre rum, jeg ik
ke husker. Der var således en meget stor, lukket gårdsplads med en 
port til syd og en til nord. Staldene og laden var tækket med stråtag 
efter skik og brug, og da det var ældgammelt, havde det i tidens løb 
antaget mange farver i grønt og brunt. Omkring alle tre længer var 
plantet en række træer, som dog ikke kunne være så gamle, skønt 
vinden holdt toppene pænt i flugt med tagene. Til nordsiden var der 
en dam, hvor dyrene blev vandet. Denne dam var det eneste vand 
omkring gården, og der var ingen voldgrave. Haven var ikke særlig 
stor, men den bestod dog ikke desto mindre af blomsterhave, frugt- 
og køkkenhave og en mindre park eller lund. Da længdesiden af 
denne lå til vest og ud til landevejen, var alle trætoppene som skåret 
skråt ned til det omgivende stendige. Det var den skarpe vestenvinds 
værk. Stendiget, der var bygget af kampesten, omgav hele haven, og 
imellem stenene voksede der små bregner, forskellige slags mos og 
andre ting; altsammen tegn på stor ælde. Kommet gennem havelå
gen mødtes man først af nogle tykke og meget høje lindetræer, der 
omgav den brede gavl og fløjen samt hjørnet ind til haven. Her var 
der først en smuk græsplæne med blomsterrabatter i hjørnerne. Så 
kom Bedstemoders yndlingsparti, blomsterhaven, der var omgivet af 
frugtbuske. Til nord var der nogle vældig høje kirsebærtræer, så høje 
og ranglede, at jeg tvivler på, at bærrene i toppene nogensinde blev 
høstet. Bærrene var af de dejlige, store, gule og røde, her kaldet 
»Queen Anne«. Jorderne til gårdene var meget gode, og i nord skrå
nede de jævnt ned mod Nørre Ullerupgård, som havde hørt til Gamle 
eller Sønder Ullerupgård i Bedstefaders tid. Min farbroder Martin 
overtog Nørre Ullerup, som Bedstefader opbyggede og skilte ud fra
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Gamle Ullerupgård. Hovedbygningen var med takkede gavle og blåt 
skifertag.

Det var en stor begivenhed, når vi som børn sejlede med vore foræld
re eller Mor alene fra Lemvig med det vældige dampskib »Fylla« eller 
»Ørnen« op gennem Limfjorden til Thisted. Det kunne gynge tem
melig godt, men rejsen var heldigvis ikke lang nok til, at man kunne 
blive søsyg. Der var så vogn i Thisted efter os, og det tog ikke lang 
tid, før vi havde kørt den lille mil. Vejen gik i lige linje, når vi kom 
udenfor byen, og vi kunne se begge Ullerupgårdene og Momtoft, 
længe før vi kom der. Kommet ind gennem porten på sydsiden så 
man rækken af de lige kastanier med de afrundede toppe, og de tyk
ke stammer og den hvidkalkede mur stod så smukt til de mørke, no
get dystre træer. Så hørte vi det gamle ur i spidsen af midtergavlen slå 
sine bløde, melodiske slag, og man følte, som om man var kommet i 
en hel anden verden med en hel anden tid og — mennesker.

Først kom man ind i den nederste, aflange gang, hvor der på inder- 
væggen var knagerækker og derover to brede men ikke høje maleri
er, fastgjort til væggen med deres rammer. De forestillede landlige 
scener med græssende kvæg. På den ene sås en guldfasan; der var for
an nogle buske, der dækkede den. Et par hunner fløj over den. Der 
sås en hund, der netop havde opskræmt dem. De var i al fald meget 
kunstnerisk udført, men sikkert af stor ælde. De var vel ikke særlig 
dekorative. Der var også et mindre maleri i en dybsort ramme; det 
forestillede en dame i gammeldags ridedragt og med ridepisk i hån
den. Hun stod og ligesom kærtegnede den sorte, fyrige hests hoved. 
Jeg satte stor pris på dette billede og kopierede det, da jeg voksede 
op. Østsiden af gangen havde foruden den dobbelte indgangsdør fire 
fag vinduer. På den endevæg nærmest indgangsdøren var der dør til 
spisestuen. På vestsiden var der to døre; den nærmest spisestuedøren 
førte til den store dagligstue, og den anden højere oppe til den rum
melige havestue. Den sidste dør i den øverste ende af gangen førte 
ind til frøkenens værelse, der senere i min onkels tid blev benyttet til 
gæsteværelse. — Spisestuen var ikke lys, men meget hyggelig. Der 
var et bredt vindue, men den tykke mur mørknede krogene på begge 
sider. Desuden skyggede kastanierne udenfor, men netop denne 
stemning hyggede. Ved frokosten kom solen ind og oplivede. Væg-
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gene var oliemalet med en lys og varm, brunlig farve, som stod 
smukt til den lyse gesims under loftet. Dette havde en trukket roset, 
hvorfra hængelampen hang. Der var runde nicher til de dejlige, 
gamle kakkelovne, der var beregnet til bøge- og birkebrænde. Om
kring nicherne var en trukket, muret liste.

Møblerne var overalt gamle og antikke, det ville jo også have været 
synd at indføre moderne ting her.

De var af mørkt mahogni og lysere i gæsteværelserne. Over den 
lange, dybe sofa bag spisebordet hang et stort, rundt spejl i mørk 
ramme. Brede, perlebroderede bånd med sløjfe i spidsen dækkede 
ståltråden. Så var der det broderede pibebrætstykke over tobaksbor
det, hvor de gamle merskumspiber hang, og ved siden af vinduet var 
der en toetages boghylde ophængt. Så var der selvfølgelig også det så 
almindelige kanvasbroderede avisbånd. Nogle få litografier af frem- 
gangsmænd i landbruget i forgyldte rammer og det lange barometer 
udgjorde vægprydelserne her. Jeg må ikke glemme det lille, svejtsi
ske landskabsbillede, der var på glas og var ophængt på en rude. Det 
sagdes at skifte farve med vejret. Hvor meget jeg så anstrengte mig 
for at se, om det var så — det viste kun samme farve for mig. Bedste
mor var meget for snurrepiberier og nips. Gardinerne var af svært 
blondestof, og her i spisestuen var der en kappe over. De slæbte efter 
den tids skik på gulvene og var holdt inde ved hjørnerne af vinduerne 
af messingholdere. Om vinteren kom de uldne eller damaskes gardi
ner over de hvide, dog måtte en kant stå udenfor af disse. Betrækket 
på sofaen og stolene var hjemmevævet — lysegrå bund med brede 
striber af rødt og hvidt. Gyngestolene havde broderibetræk med 
blomster udført på kanvas. Der var et utal af smukke broderier, som 
Bedstemors selskabsdamer havde udført gennem årene. Selv syede 
hun kun små ting, og hun læste mest i romaner, prædikener og dig
te. Sofapuder var der mange af. De var ligefrem kunst, enkelte af 
dem. Damerne, der dyrkede håndarbejde, tog det ikke nøje med ti
den. I spisestuens sofa var der kun to-tre lange såkaldte pøller, der 
havde samme betræk som sofaen. De var meget behagelige og prakti
ske at putte under nakkehulen, når man tog sig en lur.

I opholdsstuernes vinduer var der smukke potteplanter med porce
lænspotter uden om lerpotterne. Planterne var så velholdt, og ikke et 
vissent blad var at se, for Bedstemor elskede blomster og planter 
fremfor noget andet. Hun gik altid og puslede med dem både inde
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og i haven. Man mødtes straks af en behagelig blomsterduft, når 
man kom ind, og der var skåle, vaser og opsatser med afskårne blom
ster overalt. De var smukt ordnet på gammeldags manér med forskel
ligartede sat sammen med undtagelse af roser, der var for sig selv. 
Desuden duftede der af potpourri, syltede rosenblade og lavendler i 
krukke. Lidt af de tørrede ting på et glødebækken gav straks duft. 
Mærkeligt nok — der er ingenting, der bedre fremkalder minder end 
blomsterdufte.

Jeg må ikke glemme det stribede, hjemmevævede tæppe, der dæk
kede hele gulvet i spisestuen. Der var et lignende i dagligstuen. Disse 
gulvtæpper var i sin enkelhed noget af det smukkeste, jeg har set af 
den slags. Spisestuen var jo mest benyttet af familien, og derfor har 
jeg bevaret erindringen så vel om den. Der var fire døre i spisestuen. 
Først dør til gangen, og på samme væg en anden førende til daglig
stuen. I væggen overfor vinduet var der dør ind til et anretterværelse 
med to hjørneskabe, der gik fra gulv til loft. Der var ikke særlig højt 
til loftet nogetsteds. På sofavæggen var der dør ind til de gamles sove
kammer. Den store dagligstue var også meget hyggelig. Der var to 
fag vinduer til haven. Så vidt jeg husker, var der tapet på væggen. 
Alt træværket var malet i lys perlefarve. Ved det ene vindue var der 
en hvidskuret forhøjning med et lille tæppe. Her stod-Bedstemors 
mahognisybord med de mange hemmelige og ikke hemmelige rum. 
Der var ingen symaskine, så alt blev sømmet i hånden. I dagligstuen 
var der mindre borde med stole i hjørnerne, og i et var en sofa. Så var 
der etagerer, spilleborde til at folde i pladen, lænestole og gyngesto
le. Her fandtes også et taffelur af messing med glasklokke over; det 
slog fine, bløde timeslag. Der var også et par bornholmere på går
den. Jeg husker kun ikke, hvor de var. Så var der selvfølgelig familie- 
fotografier i runde rammer. Der var en stor såkaldt skovkakkelovn, 
hvori det kløvede bøgetræ buldrede lystigt om vinteren.

Dørene på Ullerupgård var ejendommelige og meget smukke, 
med få undtagelser perlefarvemalede. Fyldingerne havde runde 
hjørner, men gerigterne var det ejendommeligste, og aldrig har jeg 
set mage til dem. De var svære, og man kunne se, at de ejendomme
lige endestykker var udskåret i hånden. Alle dørene havde messing
håndtag med plade, som altid var holdt skinnende blanke. I daglig
stuen var der fire døre. En fra spisestuen, og på samme væg og på den 
anden side af ovnen var der dør ind til et lille kabinet, der var Bedste-
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mors helligdom. Jeg husker ikke, hvordan der så ud her, da jeg kun 
enkelte gange var inviteret derind til at drikke eftermiddagskaffe af 
de fine, små kopper, der lignede urner, og de små forgyldte teskeer 
var med snoet håndtag. Kagerne var sukkerplæskener med korender 
i. Herovre kaldes de mærkeligt nok: »Bedstemors tekager«. — Så var 
der dør til gangen og en til den næste stue, havestuen. Den var også 
hyggelig og karakteristisk, skønt der var kun få møbler derinde, men 
desto bedre plads. Hvad nutidsmennesker rimeligvis først ville lægge 
mærke til, ville sikken blive det snehvide, skurede gulv. Man kendte 
ikke til ferniserede eller malede gulve dengang.

Det var jo et stort arbejde med disse gulve, men når de engang 
havde nået den forønskede hvidhed, var de vist ikke vanskelige at 
holde, og der var jo »løbere«, smalle og lange tæpper fra dør til dør, 
samt gulvtæpper her og der, og desuden havde man jo rigeligt med 
arbejdskraft i de mange tjenestepiger, der holdtes på en sådan gård. 
Det kan ikke nægtes, at det var et smukt syn med de hvide gulve. 
Dog, mange ægtemænd var plaget af den evindelige gulvskruppen, 
der jog dem ud, når de ville være inde.

Når jeg som barn gik på løberne på Ullerupgård eller andetsteds, 
havde jeg altid følelsen af at gå på line, og det kriblede ligefrem i 
mig efter at gøre sidespring ligesom hundene, men respekten holdt 
lysten i tømme. Når der var gæster, blev man altid præsenteret for et 
udvalg af broderede eller tæppetøj-tøfler eller morgensko; men ved 
større festligheder blev reglerne naturligvis overtrådt, og man tog det 
da ikke så nøje med at »holde sig på måtten«.

I havestuen var der nogle få møbler langs væggene. Jeg husker ikke 
hvilke, men af de ting, jeg ikke har glemt, skal jeg først nævne en 
etagere for små nipsgenstande, som var så almindelige dengang. Den 
var i fire »etager« med drejede søjler. Hylderne blev mindre opefter 
og den var formet for et hjørne. Den var en af Bedstemors kæreste 
ting, og ingen vovede at røre de mange nydelige småting af glas, por
celæn, sølv, træ O.S.V., når hun var nær. Hver lille ting havde sin hi
storie. I tidens løb gav jeg flere bidrag dertil. Nogle genstande var 
med håndmalede blomster. De var udført af en niece til Bedstemor, 
fru grosserer Melby i København, der havde kunstnerisk talent. Det 
hed sig da, når Bedstemor foreviste skattene: »Det har såmænd Thor- 
gerda malet,« (eller lavet). En anden ting, jeg husker her, var en stør
re, hvidmalet blomstertrappe, hvor der var stillet de altid friske pot-
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teplanter. Der var også et par laurbærtræer i grøntmalede baljer og 
urtepotter i det ene fag vinduer. Døren til haven udgjorde et andet 
fag. Et stort maleri af Spottrup var også i havestuen. Det var en akva
rel i en flad mahogniramme og sikkert bragt fra Spottrup. Man så 
hovedbygningen med de høje massive mure med skydehullerne 
øverst fra vægtergangen og borggraven med de sivomkransede bred
der. Over den sås flokke af vildænder, jaget op af en jæger i en båd, 
der var tagende sigte. Den gamle vindebro var nede, og på den sås en 
rytter. Der var også en meget smuk silhouet i samme slags ramme. 
Den forestillede herren til Spottrup, Nis Nissen, siddende i et lysthus 
i haven, medens hans hustru, Anna Dorthea Hagensen, stod foran 
ham med en kaffeopdækning. I baggrunden under Silhouetten var 
malet en smuk, fortonet solnedgang. Fru Nissens profil viste hende 
som ung. Der var en temmelig stor aldersforskel af ægteparret. Nis
sen var 55 år gammel, da han den 13. maj 1825 giftede sig anden 
gang med den 22-årige ungmø fra Votborg på Mors. (Bedstefaders 
fødegård). Hans første hustru var en frk. Stadel fra Ullerup, Mors. Så 
var der nogle gamle stålstik og enkelte familiebilleder.

Dørene her var: Dør fra dagligstuen, dør til første del af gangen 
samt dør til den øverste gang, der var en midtergang. Her var to døre 
til hver side, disse førte ind til de fire gæstekamre. De tre havde hver 
to opredte senge, og den fjerde, der grænsede til den første gang, var 
frøkenkammer. For enden af gangen var nr. 100, og dette var altid et 
svagt punkt i huse på den tid, for WC var endnu ikke opfundet, og i 
stedet for vand benyttedes tørvesmuld. Jeg tror det var fru Melby, der 
anbragte følgende skilt med opfordringen: »Strø dygtigt med tørve
smuld«. Det kan jo ikke nægtes, at til trods for tørven, så var det ikke 
netop roser og lavendler, der duftede af. Det var forresten ikke bedre 
i slottene end hytterne i den henseende.

Gæstekamrene var nette og pyntelige. Sengene var af ahorn eller 
lys eg, og dynerne var fyldte med bedste dun og lette og behagelige. 
Betrækket var blomstret sirts. Så var der stole tilsvarende sengene og 
toiletkommoder eller borde med hvide omhæng omkring det bevæ
gelige spejl. Broderede stykker dækkede pladerne, hvorpå der var en 
broderet nålepude og forskelligt i porcelæn, såsom dåser til sæbe, 
kamme o.s.v. Endelig et par svære sølv eller messingstager med stea
rinlys. Så var der gammeldags servanter med do. fajance. Der var et 
fag vinduer i hver, og væggene var malede i lyse farver. I hvert var og-
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så en antik kakkelovn i sin niche. Det sydvestlige kammer havde 
spånflettet beklædning på en stor del af væggene på grund af fugt. 
Fløjen med skolestuen og lærerens kammer husker jeg kun flygtigt, 
da min onkel efter de gamles tid lod den nedbryde og pladsen lægge 
til haven.

Bag spise- og spindestuen var først mine bedsteforældres sovekam
mer, hvor de to smukke himmelsenge fandtes. Gamle skabe og en 
toiletkommode og stole. Sengene var af mørkt træ og forsynet med 
omhæng fra deres »Himle«. Der var tre døre. En til spisestuen, en til 
spindestuen og en til onkels kammer. Det var kun et mindre kam
mer, der kun havde den ene dør og et fag vinduer til gården ligesom 
de gamles. Her var en dobbelt seng, og her var mit kvarter i min 
grønne ungdom, da jeg lå hos onkel Nis. På væggen hang nogle vå
ben, og blandt dem en dejlig sabel med forgyldt håndfæste og tasier. 
Dette våben var jeg ligefrem forelsket i, men det var jo ikke noget 
legetøj. Anretterkammeret eller spindestuen havde en dør til hus
jomfruens kammer, der må have ligget op til Bedstemors kabinet.

Så var der det rummelige, firkantede køkken med to fag vinduer 
og et stort, bredt dobbeltkomfur. Gulvet her og i pigekammeret 
samt resten af bygningen var af store røde munkesten, så hvad der 
faldt af glas og stentøj var sikker på at gå i stykker. Med køkkenet be
gyndte også de mørke bjælkelofter, og de sammen med gulvene gav 
et middelalderligt præg. Fra køkkenets nordvæg var der dør ind til 
pigekammeret. Her var toetages kassesenge med halm, og der benyt
tedes en kort stige af dem, der lå i de øverste. Der var jernstænger for 
vinduerne her som i alle pigekamre, til beskyttelse af dyden.

Fra køkkenets vestre væg var der dør ud til en forstue med dør til 
gården. Herfra var der til højre en dør til en mindre stue, beregnet 
for forvalter, gartner og mulige håndværkere til at spise i. Forvalter 
var der næppe nogen af i Bedstefars tid, da de yngste sønner gjorde 
det ud for en sådan. Først min far og siden onkel Nis. Den egentlige 
folkestue lå bag pigekamret og havde dør ud til forstuen. Det var et 
aflangt rum med et fag vinduer til haven og selvfølgelig stengulv. 
Bohavet var langbordet med vægfaste bænke med rygstød for bor
denden og den ene side og løs bænk på den anden. På bordet var der 
altid placeret en stor træmugge med øl, der undertiden var surt. Alle 
drak deraf, selv fluer, som der var mange af. Forkarlens plads var for 
enden af bordet, og det hørte til hans værdighed at skære brød til he-
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le mandskabet. Så var der selvfølgelig også en kakkelovn til vinter- 
brug. Væggene blev hvidkalkede engang imellem ligesom de sidst 
nævnte rum; men de holdt sig ikke længe i folkestuen, særlig den 
nederste halvdel.

Haven har jo været nævnt, men jeg vil tilføje nogle enkeltheder. 
Jeg ser endnu tydelig min bedstefar, den høje statelige mand, som 
jeg havde så megen respekt for, spadsere omkring i gangene, rygende 
af den lange merskumspibe og støttet til sin stok. Han bar en bred
skygget, stor filthat på hovedet og for det meste var han i spidse, sor
te jydetræsko. Dette varme og behagelige fodtøj var jo så praktisk at 
gå med i stald og mark. På samme tid syslede måske Bedstemor med 
hendes kære blomster. Hun bar en stor stråhat med bånd hængende 
løse ned, og hun havde halvhandsker på hænderne for at undgå tor
nene. I den ene hånd havde hun en svensk spånkurv og en saks i den 
anden. Hun er ude efter friske blomster til stuerne og hver blomst, 
hun klipper, giver hende overvejelsen: »Skal jeg ta’ den eller ikke?«

Hvilken rigdom af farver og skønhed fandtes ikke i den gamle, vel
holdte have? I midten af blomstergrupperne var en solskive på en 
hvidmalet sokkel, og bag hækken, der omgav blomsterkvarteret, 
fandtes på den anden side af gangen under de høje træer et grønmå
let tremmelysthus, overgroet med kaprifolier og vedbend. Her var 
der bord og bænke.

Et barndomsminde knytter sig til lysthuset. Jeg var på Ullerupgård 
i ferie 7 - 8 år gammel, og jeg var vældig stolt af mit hvid- og blå- 
stribede matrostøj med de forgyldte knapper med ankrene og ikke 
mindre af min hvide stråhat med de flagrende, blå bånd^ Bedstemors 
fødselsdag var forestående. Så var det en dag, jeg strejfede om i mar
ken, at jeg fandt en sjælden blomsterplante ved et jorddige. Der var 
en høj, smuk, blå klokkeblomst med mange knopper og halvt ud- 
sprungne blomster på siden af stængelen, og det mærkelige er, at jeg 
aldrig før eller siden har fundet denne plante voksende vildt. Den 
syntes at være der for mig; hvor glad jeg blev! Om aftenen listede jeg 
mig hemmeligt ud, fik fat i et graveredskab og fik den forsigtigt gra
vet op og plantet i en af Bedstemors urtepotter. Den blev så smuglet 
ind i haven og skjult i lysthuset. Der var et par dage til den store dag, 
og jeg så flittigt til planten og vandede den. Den beholdt al sin frisk
hed, og flere blomster var udfoldet i den tid. På fødselsdagen fik jeg 
Bedstemor ind i lysthuset for at »se noget« JOg der stod planten midt
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på bordet. Hun var glædelig overrasket, og jeg tror, hun mente det, 
for hun elskede vilde blomster ligeså meget som de finere havesorter, 
og i hendes haver både her og siden i Nykøbing havde hun hist og her 
små kvanerer med vilde blomster. Når hun og Bedstefar var på rejse 
for at besøge børnene påVolstrup, Ballegård og Onkel Hagen i Nykø
bing Mors eller aflagde besøg på de større gårde i Thy, havde hun al
tid nye planter med hjem, og jeg tror, at Bedstemor ligefrem længtes 
efter at komme hjem til sine blomster. Efter et par dages ophold blev 
hun kendelig utålmodig og begyndte at tale om hjemrejsen, for da 
kunne hun sige: »Jeg har såmænd en lille rullepølse hjemme, der må 
tages ud af pressen.« Rundt i haven og enkelte steder i den lille lund 
var der små stendysser med planter mellem stenene og muslingeskal
lerne. De syntes af være ældgamle, og jeg ved ikke, hvad tid de skrev 
sig fra, måske var det Bedstemors værk. Omkring den smalle havestue- 
dør var der en dejlig, lyserød slyngrose; den bredte sig helt op på 
tegltaget. Blomsterne var hverken dobbelte eller enkelte, men det 
vigtigste ved_dem var den vidunderlige duft, de udsendte. På den 
anden side af gangen var der en større græsplæne med blomsterbede 
i hjørnerne. Jeg må ikke glemme at nævne »Højen«. Den fandtes i 
det sydvestlige hjørne af lunden. Den var ikke særlig imponerende, 
men da gården lå på et højdedrag, var der en smuk udsigt langt om
kring og særlig over Thisted med det høje, hvide kirketårn. Også den 
lige landevej, der førte forbi haven, var synlig i lang udstrækning. 
Der var bænke på højen, og det var en hyggelig plet at sidde på en 
sommeraften.

Der var en ting til på Ullerupgård, som jeg havde stor interesse 
for, og det var loftet over hovedbygningen. At komme op på det lan
ge brede loft, var som at gå på opdagelse i et eventyrland. Såvidt jeg 
husker, var der ikke nogen almindelig trappeopgang. Opgangen var 
vist en almindelig hejsetrappe i den nederste del af bygningen. Dette 
forekommer mærkeligt nu, da der sikkert i gammel tid har været be
nyttet kamre i det brede kvistparti. Der var jo fire fag vinduer, to til 
gården og to til haven med rigelig plads imellem. Der var mure og 
indretning af kamrene, men mine bedsteforældre havde ingen brug 
for dem, så de var fyldte med gamle, kasserede ting som pulterkamre. 
Jeg havde en ubevidst interesse for gamle ting allerede dengang, men 
havde jo lidt eller ingen forståelse af antikvitet; ellers var der sikkert 
meget her, der var værdigt et museum. Der var dog noget, jeg for-
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stod mig lidt på, og det var min fars og hans brødres skolesager og 
legetøj. Her var mange skolebøger med de kendte navne i: Martin, 
Anker(far), Frants, Nis og Hagen. Der var dynger af ting, og jeg kom 
aldrig tilbunds i dem, da jeg også var bange for at smudse mine lyse 
sommerklæder til på de støvede ting. Jeg husker, at jeg fandt nogle 
lukkede æsker med snegle, konkylier og muslingeskaller i; de var lagt 
på bomuld eller hø. Hvor underligt, tænkte jeg, at de nu så alvorlige 
og værdige mænd har været drenge engang og haft drengeinteresser. 
En ganske smal stige, stillet mod en mur, førte op til det lille kam
mer, der omsluttede værket til det gamle gårdur.

Jeg skal nu forsøge at skildre min faders forældre, som jeg mindes 
dem.

Bedstefar var en værdig type på en gammeldags herremand. Han 
var høj og kraftig med et høvdinglignende udseende. Han så statelig 
ud med sine store, blå øjne og hans lange, snehvide hår, der nåede 
kraven. Han var glatbarberet, ingen skæg. Øjnene havde et mildt 
udtryk, og nogen streng mand kunne han vist næppe kaldes. De 
gamle folk på den tid indgød respekt ved deres værdige optræden. Så 
vidt jeg husker, bar Bedstefar kun briller, når han læste, og dette var 
også tilfældet med Bedstemor. På issen bar han en sort silkekalot, og 
jeg kan ikke tænke mig ham uden den. Han var altid iført sort klæ
desdragt med lang skødefrakke og et svært, sort silkehalstørklæde, 
knyttet under den bløde krave efter datidens skik.

Bedstemor, der var noget yngre, var en aristokratisk dame, og førte 
sig som en dronning. Hun var meget mindre end han og passende 
svær. Hun havde et lille, rundt ansigt med runde, blå noget kolde 
øjne og den lille, fyldige næse var i samme stil. Den sagdes at kunne 
skifte farve og blive lidt blålig, når noget gik hende imod. Hun bar 
altid en sirlig, hvid blondekappe med blomster og strudsefjer, og 
den var knyttet under hagen med lange brede silkebånd i en stor sløj
fe. Forresten så Bedstemor meget yngre ud, end hun var, da hun bar 
en brun paryk med glatte skilninger ned mod ørerne. Hendes ansigt 
blev ved at være ungdommeligt til det sidste, næsten uden rynker. 
Hun var i halvfjerdserne, da hun døde. Hendes dragt var lyslilla eller 
lyserøde sirtseskjoler om formiddagen. Til hverdag og søndag var hun 
i sort eller mørkebrunt, oftest silke med flere garneringer. Kjolerne 
var omfangsrige, og.hun bar vistnok en slags krinoline.
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De to gamle var så festlige begge to, og livet havde taget mildt på 
dem, og skønt de ikke blev sparet for flere sorger, så nød de dog deres 
liv og velstand til det sidste, omgivet af en stor venneskare.

I det daglige liv var herskabets husholdning tarvelig, men maden 
var god og velsmagende. Der var såmænd både melgrød, vandgrød, 
vælling og, ikke at forglemme, den danske nationalret, øllebrød. Så 
var der plukfisk med smørrebrød til og oplagt mælk med fløde samt 
tykmælk og rødgrød med mandler. De sidste var selvfølgelig som- 
merretter, og mine besøg faldt jo altid om sommeren i ferien. Alle de 
nævnte retter var jo uadskillelige fra jysk husholdning. De havde 
dog altid et stort og forskelligt oplag af grønsager i haven fra aspar
ges, spinat, skorzonerrødder og portulak, da mine bedsteforældre 
holdt meget af grønsager. Der var selvfølgelig også bønner og ærter 
samt kål og roer o.s.v. Var der gæster, som ikke var sjældent, da bug
nede det lange spisebord med stege og de mange dejlige buddinger 
med forskellig slags sauce, som var skik og brug dengang, og anret
ningen var meget smuk, skønt man havde ingen blomster på bordet. 
Opdækningen bestod af en masse dejlige, gamle sølvsager, hvoraf en 
del var fra Spottrup, gået i arv, krystal og porcelæn. Vinflasker stod 
på små sølvplatter. Der var rød- og rhinskvin og undertiden sherry og 
portvin til desserten. Så var der jo også altid dejligt, kraftigt, hjem
mebrygget øl. Grønsagerne var stuvet i fløde og smør og herlig, røget 
skinke. Salaten var altid i tyk fløde, sød og surt tilsat. Efter bordet 
tændte herrerne deres lange piber, for cigarer var ikke almindelige og 
ansås for at være mindre aristokratiske. De første har vel også nær
mest været »kvalmpinde«. Kaffen blev serveret siden med masser af 
forskellige småkager. Herrerne måtte selvfølgelig ud at se til staldene 
og her først af alt de kære fedestude, der blev befølt, medens man 
drøftede, hvad de ville indbringe. Damerne gik i haven eller sad i 
stuerne med deres håndarbejder, medens passiaren gik livligt. Hvor 
livet var idyllisk dengang som mod nu. Ingen automobiler, ingen te
lefon og fremfor alt heldigvis ingen radio, man besørgede støjen selv.

De gamle velhavende folk dengang var yderst nøjsomme. De »spa
rede på skillingen og lod daleren gå«. Bedstefar havde svaghed for at 
»spare« på tændstikker. De var lige kommet i brug, og derfor var det 
ham nærmest en ødselhed at bruge en tændstik. Om sommeren
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tændte han den sølvbeslagne merskummer ved gløder fra messingfyr
fadet, som kaffe- eller thekanden holdt sig varm på, og om vinteren 
benyttede han de såkaldte fidibusser, sammenfoldede papirstrimler 
fæstet i broderede klædeholdere i form af kræmmerhuse. De var op
hængt på pibebrættet over tobaksbordet. Et sådant par beholdere var 
altid en passende gave til jul eller fødselsdag fra en dame til en herre. 
Fidibussen kunne da tændes fra kakkelovnen, men efter Bedstefaders 
mening skulle man benytte en sådan tre gange. De to første gange 
blev den slukket omhyggeligt, og det tilbageblevne blev omhygge
ligt lagt på ovnpladen for at benyttes igen. Bedstemors specialitet var 
at lave lommetørklæder af alle mulige brugte og slidte hvide ting. 
Sikkert er det, at Bedstefar ikke gav meget bort til, hvad han kaldte 
»til unytte«. Bedstemor havde ikke mange penge at råde over, men 
det behøvedes heller ikke, da hun af naturen var ligeså sparsommelig 
som han. Da de flyttede til Nykøbing Mors, fik hun en vis sum 
ugentlig til husholdningspenge, og her kunne hun hemmeligt lægge 
noget til side, da det var ham umuligt at kontrollere ting i en køb
stadhusholdning. På den store gård havde de næsten haft alle ting 
uden at købe. Engang jeg besøgte dem i Nykøbing - jeg var da i bog
binderlære i Viborg - stak Bedstemor hemmelig en tikroneseddel til 
mig ved afskeden, hviskende til mig: »Du skal ikke la’ Far vide det«. 
Det var sikkert min første tikrone. Hun gav mig også min første kro
ne, engang de begge var i besøg på Ballegård ved Lemvig, vort før
ste hjem. Jeg var en mindre dreng og havde lige bragt hende en dej
lig, stor buket forglemmigejer fra vor eng.

Nu vil jeg forsøge at fremkalde det lidet, som er levnet i min er
indring om det daglige liv og livet i det hele taget på Ullerupgård i 
mine bedsteforældres tid. Alene at tænke sig mennesker som de, 
hvor vidt forskellige var de ikke fra nutidens. Jeg har bestandig sat de 
mennesker højt, der altid holdt på deres værdighed og aldrig glemte 
sig selv. Dette behøver ikke at være dumstolthed, men kan være be
vis på karakter og selvbeherskelse. Sådan var de gamle.

Ullerupgård på den tid var ikke netop et sted for børn, for leg og 
lystighed indendørs var en ukendt ting, ligesom fortrolighed og kær
tegn. Et barn havde værsgo at gå stille adstadigt om i stuerne ligesom 
de voksne, men vi sad for det meste stille på en stol og hørte på talen
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uden at blande os deri. Om middagen var jeg beordret til at tage en 
lille middagssøvn sammen med de gamle i himmelsengene. Jeg lå 
hos Bedstemor, stille som en mus - når den er stille - og ønskede kun, 
jeg var vel oppe og ude. De gamle var snart i en dyb søvn og snorke- 
duet. Det var alt andet end morsomt. Om natten lå jeg som sagt hos 
min onkel, og han var livlig og munter, så ham kunne jeg bedre 
med. Han var også en ung mand. En gang imellem kaldte Bedstemor 
mig ind i sovekammeret for at kæmme mit hår med en tættekam. 
Hun var altid bange for, at der skulle være »indbyggere« deri. Jeg gik 
jo en del omkring med folkene. Det har rimeligvis været ved en så
dan lejlighed, at jeg så Bedstemor tage sin kappe og derefter sit mør
kebrune hår af, det vil sige, hendes paryk. Under denne sås der nogle 
små, grå hårtjavser, og man kan forstå den uhyre forandring, det 
gjorde. Jeg, der kun var en lille dreng, havde jo ikke anelse om, at 
noget sådant som en paryk eksisterede, så jeg blev så forskrækket, at 
jeg løb ud, skrigende og grædende: »Uh hu, Bedstemor er en trold! 
Bedstemor er en trold!«. Hun fulgte efter mig og havde sikkert et 
stort besvær med at berolige mig og få mig til at forstå situationen.

Når børnene kom fra Ny Ullerupgård og Kølbygård, var der li
gefrem »reception« hos Bedstemor, for børn den gang kom ikke 
springende og larmende ind, som de gør nu om stunder. Frøkenen 
kom ind og meldte deres ankomst og spurgte Bedstemor, om hun ville 
modtage dem nu eller senere. Hvis audiensen var ønsket, satte Bed
stemor sig til rette i sin lænestol, og de unge damer og herrer blev 
ført ind. De stillede sig op foran stolen, drengene bukkede stift, og 
pigerne nejede. Så spurgte Bedstemor dem om forskelligt, som om 
hun talte til voksne og svarene kom, afmålte og værdige, i samme to
ne som spørgsmålene. Bedstemor satte megen pris på digte og derfor 
lærte børnene lange digte udenad og fremsagde dem for hende, og 
der var ligefrem kappestrid imellem dem, da de blev belønnet efter 
fortjeneste. Jeg husker ikke, om jeg tog del deri. Når vi da kom ud i 
gården, så forsvandt al fornemheden, og vi blev naturlige børn, der 
tumlede omkring i lade, have og mark.

Skønt sønnerne ikke har været for godt vant med hensyn til klæder 
og luksus, så holdt Bedstefar dog på, at de skulle have rigeligt med 
lommepenge. De skulle lære at omgås penge. De var unge, da de 
hver fik en stor gård at styre, og Frants, der fik hovedgården Volstrup 
i Hjerm, var kun 17 år, da han overtog den.
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Med hensyn til kortspil da var dette et yndet tidsfordriv på gårde
ne, de små som de store, og desværre mere end blot og bar tidsfor
driv. Var der selskab eller besøg, så var det en given ting, at mændene 
tilbragte den største del af tiden ved spillebordet. De spil, der spille
des hos Bedstefar, var først et spil, der kaldtes »Tarok«, der blev spil
let med en egen slags kort, smalle og længere end de almindelige. 
Jeg har set kortene, men det er alt, hvad jeg ved om dette spil, som 
jeg ikke har hørt tale om siden. Så spilledes der lhombre, whist fire - 
og tomands. Dette evindelige kortspil var rimeligvis for en del 
skyld i, at den tids mennesker var så indesluttede, som de var. Der 
var simpelt hen ingen tid levnet til samtale, og hvad der kunne kal
des sådan, drejede sig jo først og sidst om landbrug, og hvad der hør
te dertil. Napoleonstiden var jo meget drøftet af de ældre, da den jo 
angik deres egen. Politikken var meget konservativ og yderlig »højre«. 
Venstreretningen var anerkendt, men anden politik var rebellion, og 
ordet »rebel« var et meget nedsættende ord. Hvis en ældre dame eller 
herre samtalede, så drejede det sig altid om de store gårde og de store 
familier med de mange penge.

Var et par blevet forlovet eller gift, hed det sig altid: »Hvor meget 
har hun, og hvor meget har han, og hvor meget vil det blive lagt til
sammen?« Følelser og sjælelige ting kom aldrig på tale, ikke heller 
forstod de gamle at fortælle om svundne dage eller give de alminde
ligste oplysninger om de nærmeste forudgående slægtninge. Jeg ved 
kun, at min bedstefader var født 1811, søn af Frants Hagensen, f. 
1774 ijernvedlund, død 15. 4. 1825. Ejer af Votborg,Tæbring sogn, 
Mors, og Martha PedersdatterKoldkjær, død 14. 8. 1845. Bedstefaders 
broder, Hagen Frantzen Hagensen, f. 18. 10. 1814, d. 1886, blev 
ejer af slægtsgården Votborg, endvidere havde Bedstefader fire sø
stre. Den ene af disse var fru Nissen til Spøttrup. Hun var senere gift 
med Kancelliråd Andreas Møller i Viborg. En anden søster var fru 
Schibbye, gift med proprietær P. Schibbye af Hunstrupgaard, en tre
die søster var gift med proprietær Springborg af Bromølle, Hillerslev. 
Den fjerde, fru Hansine Muusmann, gift med grosserer Muusmann, 
levede i København; vi modtog breve fra hende og gaver til os børn 
til jul. Brevene var efter skik og brug den gang forseglede med lak og 
stempel. Oftest var det selve brevpapiret, der var lagt sammen og 
dannede konvolut.

Hun vedblev at stå i nær forbindelse med familien på Nørre Ulle-
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rupgård, som besøgte hende flere gange i København. Bedstemor 
var fra Århus, født Nielsen.

Ja, folk var forskellige fra nutidens i deres væsen og tale, men nu, 
når jeg tænker på mine bedsteforældre og deres smukke, men ganske 
vist noget stive og formelle tone i deres hjem, da kan jeg ikke være 
blind for visse ting, som jeg synes, de havde forud for nutiden. Der 
var således ikke talt mere end absolut nødvendigt om ting der ikke 
gavner. Der var kun lidt eller ingen tale om det onde i form af syg
domme, ulykker eller forbrydelser. Man skændtes aldrig i deres 
hjem; man kunne højst komme med en lille spids bemærkning. Det 
var alt, og derfor havde man sikkert mere respekt og agtelse for hver
andre end nutidsfolk. Skilsmisser var jo næsten uhøne og blev be
tragtet som en stor skam. For mange år siden talte jeg med en bank
direktør T. i Herning. Han fortalte mig, at han i sine yngre dage hav
de gæstet begge Ullerupgårdene i forretning og en gang traf han at 
komme, da der var familiefest på Gamle Ullerupgård. Sønnerne var 
voksne og gifte, og de var kommet med deres koner. T. kunne aldrig 
glemme synet af familien siddende omkring det lange familiebord. 
Der var en værdighed og anstand over scenen, hvad der altid siden 
mindede ham om billedet af »Den hellige nadver«.

De gamle folk døde i deres smukke lille hjem i Nykøbing Mors. 
Jeg antager det var i 1892 eller 93. Det var ved juletid. Bedstefar gik 
først bort og Bedstemor fulgte ham 4 dage senere. Deres lig blev kørt 
i to vogne fra Nykøbing over Mors og blev færget over Vilsund og her
fra til Thisted og Ullerupgård, deres gamle hjem. Det var en kold, 
langsom og uendelig trist tur. Jeg var på Bedstefars vogn ved siden af 
kusken, og onkel Hagen var på den anden. På gården var der gjort 
store forberedelser til at modtage det gamle par på en værdig måde. 
Det første gæstekammer fra gangen var dekoreret som et fuldstændigt 
gravkammer. Loft og vægge var draperet i sort med grankviste over. 
Lys var stillet i stager på småborde og et væld af smukke blomster
kranse var anbragt rundt om; de dækkede også kisterne efterhånden. 
Jeg antager, at begravelsen var anden juledag. Det blev en minderig 
dag. Så at sige hele familien med dens forgreninger var der samlet, 
vistnok både for første og sidste gang. Der var en større frokost i ha
vesalen, hvor der var dækket lange borde i rækker. Jeg havde dekore-
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ret med guirlander over dørene. Gran med vissent bøgeløv stukket 
ind. Efter frokosten, der trak temmelig længe ud, drog vi til kirken i 
et langt vogntog med ligvognene i spidsen. Da vi kom tilbage om 
aftenen, var der stor middag med flere retter mad og vine. Der var 
lejetjenere fra Thisted til at varte op. De gamle havde selv bestemt, 
at der skulle ikke spares på noget ved deres sidste fest. Mange af føl
get kom jo langvejs fra, og familien, der var samlet, blev logeret på 
begge Ullerupgårdene og Momtoft for nogle dage. Det var i skum
ringen, vi kom til kirken, det var forresten en mørk og trist vinterdag 
med snesjap. På kirkegårdsdiget og rundt om kirken var der store 
flokke af folk fra sognet, der havde ventet tålmodigt, stående i den 
våde sne i lang tid. Fire unge mænd af familien bar hver et af de sto
re, floromvundne kirkelys, to og to foran kisterne og følget. Min fæt
ter Hans Peter Hagensen fra Ny Ullerupgård og min broder Hans 
Hagensen, derefter Hagen Hagensen fra Votborg, en brodersøn til 
Bedstefar, og jeg selv. Kirken var oplyst og dekoreret med grønt. Den 
fyldtes hurtigt.

De gamle folk blev lagt i en fællesgrav, side om side, og det var 
med et stille vemodigt farvel, at vi forlod kirken og vendte tilbage til 
deres hjem.

Kilder og henvisninger:

Erindringerne, så ofte fortalte, dikterede Mormor i 1934 til Manha. Stoffet er omredi
geret.

Jacob Andersen: »Fra Bondens Thy til Kongens By« 1926.

»Skyggespil« 1933. Hans Kirks barndomsindtryk af slægten.

I Amerika nedskrev Peder Hagensen som ældre sine barndomsminder fra Ullerupgård, 
og illustrerede dem med farvelagte tegninger. Mor lod tage en kopi, som er i min 
besiddelse.

Jacob Knudsen: »Jyder« 1915.1 den syttenårige jomfru Laurette i novellen »Skønheden 
og Dyret« 1895 (skrevet) tegner Jacob Knudsen et indtagende portræt af Mormor.

Jacob Knudsen: »Idé og Erindring, en Minde-fantasi«, Gyldendal 1949 (novellen 
Ullerupstenen«).
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A f  stamtavle for Jacob Nørgaard til Aggersborggård efter C. Klitgaard: Stambog for 
efterkommere af Mogens Brix.

Brigs Jensen, født ca. 1650, død 1747, gift 1679 med Anne Cbristensdatter, f. ca. 
1654, d. 1705. Boede i Vester Assels på Mors.

Christen Brixen, f. 1680, d. 1766, gift 1706 med Anne Jepsdatter, f. 1684, d. 1744. 
Boede først i Vester Assels, men flyttede mellem 1714 og 1719 til Hedegård i Ørding 
sogn, hvor han var fæster under Højris.

Mogens Christensen Brixen, f. 1707, d. 1766, gift 1741 med Karen Pedersdatter Las
sen, f. ca. 1718, d. 1799. Ejer af Nørbjerggård i Gøttrup sogn, hvor han boede, til 
han i 1760 købte Bisgård i Skræm sogn.

Anne Marie Mogensdatter Brix, f. 1744, d. 1829, gift 1773 med Christen Christensen 
Kronborg, f. ca. 1738, d. 1793. Boede på Vester Kjeldgård i Kettrup sogn. Han drev 
betydelig stude * og hestehandel og rejste særlig til markederne i Holsten. Både han og 
hans hustru var dygtige og ansete folk; det fortælles, at hun bedre end de fleste forstod 
at ß  tjenestefolkene til at udrette noget og til at arbejde med lyst.

Christen Kronborg (Christensen), f. 1783, d. 1853, gift 1812 med Elisabeth Birgitte 
Nørgaard, f. 1787, d. 1829, datter af sognedegn Jacob Nørgaard i Kollerup. Ejer af 
Vester Kjeldgård.

Jacob Nørgaard (Christensen Kronborg), f. 1815, d. 1893, gift 1842 med Ane Cathri
ne Christensen af Brovst, f. 1822. Da hans bedstemoder, Anne Marie Brix, blev begra
vet, fik han en sølvmønt af værdi en mark, som den afdøde havde haft i sin lomme. Af 
onkelen Mogens Kjeldgaard på Slette fik han 1 rigsdaler, og med disse 7 mark begynd
te den 14-årige dreng at handle, købte skind og andet og tjente lidt på det, så driftska
pitalen voksede. Derefter handlede han med kreaturer og ejendomme, og 1842 blev 
han købmand i Brovst. Efter at han havde drevet handel her i 10 år, købte han 1852 
Aggersborggård og 1870 Vesløsgård. Han skildres som en af de elskværdigste og 
mest sympatiske personligheder blandt egnens befolkning, en vidt bekendt og meget 
populær mand. Han beklædte flere kommunale hverv.

Pamilien Hagensen på Mors og i Thy
udtog af stamtavle ved Esther Aggcbo, f. Jørgensen.

1. Hagen Jørgensen, f. 1730, d. 1797 (søn af Jørgen Hagensen, Jernvedlund), ejede 
Ørndrup, gift 2. gang med Anne Frantsdatter, f. 1744, d. 1794.
2. Frants Hagensen, f. 1774 i Jernvedlund, d. 1825, ^jede Votborg, g. 1801 i

Tveds kirke m. Manha Pedersdatter Koldkjær, d. 1845.
3. Anna DortheaH. f. 1803, d. 1881. g. m. Nis Nissen, ejer af Spøttrup.
3. Kirstine H., f. 1808, d. 1849, g. m. Anders Springborg, Bromølle.
3. Hedevig Marie H., f. 1808, d. 1883, g. m. Peter Schibbye, Hunstrupgård.
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3. Peder Koldkjær Hagensen, f. 1811, d. 15. 12. 1891, købte Ullerupgård i
1838, g. m. Hansine Nielsen, d. 19. 12. 1891.
4. Frants Hagensen, f. 1849, d. 5. 10. 1889, ejede Volstrup, g. m. Amalie 

Jørgensen fra Tangsgård, f. 1854, d. 4. 6. 1911.
4. Anker Hagensen, f. 1850, ejede Ballegård ved Lemvig, d. i U.S.A.

5. Peder Hagensen, U.S.A., skrev erindringer om Ullerupgaard.
4. Martin Hagensen, f. 1851, d. 28. 1. 1887, ejede Nørre Ullerupgård, g. 

m. Laurétte Nørgaard, f. 30. 7. 1854 på Aggersborggård, d. 4. 1. 1937. 
Hun solgte gården 1914 og flyttede til København.
5. Hans Peter Hagensen, f. 1880, ejede Møllehave, d. 1957 i Kbhvn.
5. Jacob Karl Nørgaard Hagensen, f. 1881, d. 1940 i U.S.A.
5. Anne Kathrine H ,  f. 19. 1. 1883, g. 7. 3. 1908 m. Anton Boyer,

grosserer i Kbhvn., f. 27. 1. 1879 i Skinncrup, d. 3. 8. 1957.
6. Else Marie Laurette Hagensen Boyer, f. 21. 12. 1908, g. m.

Christian Elling, professor, dr. phil., f. 14. 11. 1901.
Ægteskabet opløst 1962.

6. Anne Margrethe Boyer, f. 27. 1. 1910, g. m. IverJohan Unsgaard, 
kontorchef i Indenrigsministeriet, f. 11. 10. 1900, d. 1967.

6. Martha Hagensen Boyer, f. 29. 6. 1911, universitetslektor, 
dr. phil.

6. Antonie Boyer, f. 19. 6. 1918, g. m .jcnsjacob Høegh Bek, 
dommer i Brædstrup, f. 31. 7. 1916.

5. Hedevig Julie Hansine H., f. 1884, boede i København, d. 1958.
5. Martin Hagensen, f. 1887, d. 1947 i København.

4. Hagen Hagensen, f. 1853, d. 1908, sagfører i Nykøbing M., g. m. Inger 
Jørgensen fra Tangsgård, f. 1859, d. 1941.

4. Nis Nissen Hagensen, f. 1854, d. 1930 i U.S.A., ejede GI. Ullerupgård, 
g. m. Margrethe Nørgaard fra Aggerborggård, f. 1862, d. 1930.

3. HansineH, f. 1814, d. 1886, g. m. proprietær Muusmann, Eisbøl, Slesvig.
3. Hagen Frantzen Hagensen, f. 1814, d. 1886, g. m. Hedevig Facunda Otzen,

overtog Votborg, flyttede til Enggård 1869.
4. Nis Hagensen, f. 1845, d. 1918, cand. phil., overtog Votborg, g. m. 

Bertha Andrea Agathe Hagemann, f. 1844, d. 1925.
5. Hagen Hagensen, f. 1874, d. 1929, overtog Votborg 1897, flyttede

1901 til København, g. m. Louise Marie Larsen, f. 1874, d. 1973.
4. Anna Dorthea H ,  f. 1846, g. m. bogholder Byberg, Frederiks hospital. 

2. Hans Hagen Jørgensen, f. 1782, d. 1862 i Erslcv, ejede Frysbrønd 1804-25, g.
m. Amalie Hansdatter Møller, f. 1782, d. 1854 i Erslev.
3. Anna KirstineJ., f. 1805, d. 1886, g. m. Johan Hovmøller, Hovmølle, Mors. 
3. Marthe CarolineJ., f. 1807, d. 1890, i Erslev, ugift.
3. Hagen Jørgensen, f. 1808, d. 1885, ejede Tangsgård, g. m. Jensine Revsgaard. 
3. Niels Jørgensen, f. 1812, d. 1895 i Erslev, g. m. Anne Elisabeth Jensdatter.
3. Frederik Jørgensen, f. 1812, d. 1860 i Tødsø, g. m. Christine Petersen.
3. Otto Andreasen Jørgensen, f. 1813, karetmager i København.
3. Frants Jørgensen, f. 1815, d. 1902, smed i Tandslet på Als.
3. Nicolaj Jørgensen, f. 1817, d. 1902, farver i Broager.
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Snedsted Seminariums
kirkelige og folkelige betydning på egnen

AF EGON KRISTIANSEN

Snedsted Seminarium oprettes
Henimod 1800 tallet stræbte man efter at få en dybtgående reform af 
Danmarks skolevæsen. Lærerne skulle uddannes på store moderne se
minarier, hvor moralen og oplysningstidens dyder kunne fremmes 
mest muligt. Disse tanker førte til oprettelse af Blaagaard seminari
um i 1791. Desværre afløstes de store forventninger af skuffelser i fle
re henseender. De nyuddannede seminarister var hovmodige og 
overfladiske. Med moralen stod det heller ikke for godt til; det hed 
sig, at hovedstadslivet havde en dårlig indflydelse på de unge i semi
narietiden.

I år 1800 fremsatte præsten, den senere biskop P. O. Boisen i Ve- 
sterborg på Lolland et forslag om en mere simpel lærerskole i sin præ
stegård. Når regeringen året efter udstedte tilladelse hertil, ligger der 
nok heri en erkendelse af, at man i første omgang havde satset for 
højt. Den løsning, Boisen forsøgte, viste straks sine fordele. I den føl
gende tid blev der oprettet flere såkaldte præstegårdsseminarier for
skellige steder i landet. Fordelene ved disse skoler lå for det første i 
en ydre beskedenhed, ikke alene hvad bygninger angår, men også 
med hensyn til elevers og læreres krav til omgivelserne. De nye se
minarier var derfor langt billigere i drift og svarede således godt til 
den følgende tids slunkne valutakasse. Desuden blev seminarierne 
mere lokalprægede og seminaristerne ikke hovmodige og selvsikre, 
men mænd, der forstod at leve i et naturligt forhold mellem præsten 
og befolkningen.

I 1809 kom en dygtig og energisk ung mand til Snedsted; det var 
den 29-årige Niels Ludvig Christian Bentzon fra København. Trods 
sin unge alder havde han allerede gjort sig gældende i teologiske 
kredse og vist sig som et lovende talent i teologisk videnskabelig ret
ning. Men den unge teolog sad inde med en kapacitet, der ikke i til-
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strækkelig grad blev udnyttet i dette embede. Han indså hurtigt det 
gavnlige i at oprette et skolelærerseminarium i dette område, og da 
han indgav en ansøgning herom til kancelliet, tilbød han ikke blot at 
påtage sig undervisningen, men også at udlægge af præstegårdsjor
den til praktiske øvelser i agerdyrkning. Bentzons ønske blev straks i- 
mødekommet, og i okt. 1812 kunne han påbegynde undervisningen.

For mange må oprettelsen af Snedsted seminarium have taget sig 
ud som et eksperiment, idet man geografisk set næppe kunne have 
valgt et mere fjerntliggende område til anbringelse af en sådan lære
anstalt. Til København var der næsten ingen forbindelse. Erhvervs
mæssigt havde Thyboerne ingen interesse i hovedstaden; i den hen
seende var Thy nærmest at betragte som et selvstændigt område med 
en god økonomi og gode handelsforbindelser; og netop disse forhold 
var med til at isolere egnen fra det øvrige land.

Når regeringen ydede Bentzon støtte til oprettelsen af seminariet, 
må der, udover at der var brug for flere seminarier, yderligere to ting 
med som forklaring på, at netop Thy blev hjemsted for et sådant op- 
lysningscentrum. For det første blev Bentzons foretagende stærkt 
støttet og anbefalet af amtmanden i Thisted, Gerhard Faye, der i fle
re henseender var en dygtig og velanset embedsmand. Det var en al
mindelig påstand både i Snedsted og ude omkring i egnen, at Bent
zon var en stolt og bydende herre, der styrede sin skole med jern- 
scepter. Men det var en aldeles forkert opfattelse af Bentzon, skriver 
en af hans elever. Han var tværtimod forstående og hjælpsom. Uden 
for skolen tiltalte han enkeltvis eleverne på en høflig og dannet måde 
med »De«, hvorimod han på seminariet altid sagde »Du«. De falske, 
negative rygter om Bentzon er opkommet, fordi han over for de ofte 
rå og landlige seminarister var tvunget til at anlægge en hård og by
dende linje. »Når man så, på hvilket dannelsestrin seminaristerne var 
og skulle høj nes til, var det nødvendigt, at tage skrappe midler i 
brug!)«

Bentzons betydning for beplantningen 
og hans elever i Thy

Den største og mest langtrækkende betydning, Bentzon fik som se
minarieforstander i Snedsted, ligger i den indsats, han udøvede for 
beplantningen i Thy. Sammen med bl. a. provst Casper Schade, Ny
købing Mors og amtmand Gerhard Faye, Thisted, dannede han 1820
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*Thisted Am ts landøkonomiske Selskab, hvis formål var at få plantet 
læ træer og frugttræer. For at forstå, hvor langvarigt og vidtrækkende 
betydning et sådant arbejde fik, er det nødvendigt at forestille sig de 
thyske landskaber åbne og forblæste. Kun på de østvendte skråninger 
var der til dels læ for de hårde saltmættede vestenstorme, der til tider 
for ind over landet og afsved blot på en dag alt, hvad der var af grøn
ne spirer og blade. Omkring gårde og huse var der ikke som nu haver 
med træer, men hist og her stak bygningerne op af landskabet og 
kunne i heldigste fald give læ til lidt køkkenurter.

Det er indlysende, at ikke blot bondens afgrøder, men hele be
folkningen led under disse barske forhold. Bentzon tog fat på at 
ændre denne tilstand, og hvad thyboen havde anset for umuligt, 
blev nu med råd og vejledning muligt. På seminariet lærte Bentzon 
sine elever, hvorledes man i disse barske egne skulle forberede og til
plante et anlæg. En jordlod, tilhørende præstegården, var i forvejen 
blevet anvendt til praktiske øvelser i almindeligt agerbrug. I en sænk
ning mod øst var der desuden anlagt en slags svømmebassin for semi
naristerne. Her på denne jordlod fik eleverne en praktisk undervis
ning i, hvorledes man forud for plantningen skulle kaste grøfter op 
til planterne og derefter lægge diger til værn mod vestenvinden og 
løsgående kvæg. Træer, der var plantet af tidligere elever, lærte de at 
renholde og beskære. Omkring dette arbejde formåede Bentzon at 
skabe en sådan interesse, at haven blev et meget yndet tilholdssted 
for seminaristerne, både medens de læste og i fritiden. Gennem sin 
undervisning blev Bentzons betydning for beplantningen ganske u- 
overskuelig. I nærværende sammenhæng vil jeg blot nævne enkelte 
eksempler på, hvorledes han direkte eller indirekte har været med til 
at fremskynde denne for thyboerne meget vigtige sag.

Gennem ovennævnte selskab til fremme af plantevæsenet blev der 
sørget for, at mange skoler fik  tillagt havejord, og når en lærer ville 
plante, fik han fra selskabet udleveret gratis træer. Også almindelige 
bønder kunne ved henvendelse til selskabet få understøttelse til ind
hegning og indkøb af frugttræer. Dog måtte det påtænkte areal god
kendes inden beplantningen og stå under jævnlige tilsyn, for at under
støttelse kunne opnås.

Mange Snedsted-seminarister har sikkert benyttet sig af dette go
de tilbud. I bogen »Træplantningens historie i Thisted Amt« 1911 
skriver dens forfatter C. B. V. Hansen om mænd, der i særlig grad
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gjorde en indsats for beplantningen. Blandt de navne, der her frem
føres, findes flere af Bentzons gamle elever. Om skolelæreren i Jørs- 
by, M. S. Steenbergs have står der bl.a.: »Da den anlagdes, fandtes 
der ellers ikke i Jordsby og forøvrigt i en vid omkreds et eneste træ« 
(s. 58). Om en anden Snedsted-seminarist hedder det, »at der i 1828 
kom en lærer Thomsen til Frøslev skole, og at han straks ved skolen 
anlagde have med flere slags træer, sirbuske og frugttræer« (s. 77). 
Også skolelærer Stæhr, Nors er omtalt, og en betydelig indsats blev 
gjort af skolelærer A. L. Søndergaard, Heltborg, der plantede lætræ
er omkring sognets kirker og sørgede således for både ly og forskøn
nelse til glæde for eftertiden.

En fra anden side mere kendt Snedsted-seminarist øvede ligeledes 
en påskønnet indsats; herom skriver C. B. V. Hansen s. 61: »Endnu 
skal nævnes Plantagen »Fensal« i Flade, som blev anlagt af den be- 
kjendte og meget stridbare skolelærer P. Henriksen i Flade under 
hans Suspension fra Skolelærerembedet 1839—40. Da han ventede 
sin Afsked og frygtede for at blive husvild, byggede han et lille Hus, 
som han kaldte »Fensal« og anlagde foruden en Have en Træplant
ning på et indhegnet Terrain, tilforn for en Del bestaaende af Vand
huller og Lergrave, som han med megen Møje fyldte; Plantningen 
blev senere udvidet med 3 Skp. Land. Han nævnes i Landhushold
ningsselskabets Beretning for 1854 »med Hæder«, og det tilføjes, at 
han forsynede andre Beboere med Planter til deres små Anlæg, samt 
at den stedlige Landboforening gjentagne Gange har paaskjønnet 
hans Flid«.

Mange andre Snedsted-seminarister har sikkert som Henriksen 
både selv gjort en indsats og hjulpet andre dertil. Deres navne er ikke 
bevaret, måske fordi der ind imellem har været mindre heldige resul
tater, men også fordi mange boede i afsidesliggende sogne, hvor de
res arbejde forblev ubemærket af omverdenen. Ud fra et personligt 
kendskab til et af disse bemærkede områder vil jeg omtale en lærer, 
der sandsynligvis har forestået et prisværdigt arbejde. I et ellers træ- 
fattigt område ligger en gammel plantage, som tilhører Kobberød 
gamle skole. Her fungerede i 1830 skolelærer C. Madsen, som var en 
af Bentzons elever fra Snedsted. Meget tyder på, at også denne Sned
sted-seminarist ikke blot selv har plantet, men også været ivrig efter 
at påvirke andre dertil. På den måde har disse lærere haft næsten 
uoverskuelig betydning i Thy, og det bør bemærkes, at denne udvik-
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ling sker allerede i 1820erne og -30erne, hvilket er meget tidligt i 
sammenligning med Vendsyssel, der ellers i beliggenhed og udvik
ling havde samme status.

Ved disse seminaristers virksomhed bliver Bentzons indirekte be
tydning ikke blot for plantevæsenet, men for hele egnens trivsel, 
langt større og mere vidtrækkende, end man hidtil har ment.

Kirkehistorisk set var Bentzons elever rationalister og fik deres sto
re betydning på det praktiske område. Deres virksomhed blev dog ik
ke uden spor i kirkehistorien. Som vi senere skal se, fik den grundt
vigske bevægelse aldrig tag i den brede befolkning i Thy, hvilket for 
en stor del skyldes, at næsten samtlige lærerembeder igennem en 
lang årrække var besat med Bentzons rationalistiske elever.

Hvorledes forstander Bentzon har virket for kirken og den menig
hed, han var præst for, findes der mig bekendt ingen oplysninger 
om, men netop tavsheden lader os formode, at han i den henseende 
ikke har adskilt sig fra sine rationalistiske kolleger. At eftertiden 
stemplede disse præster som åndløse og beskyldte dem for at ringeag
te bibelens ord, er nok snarere et udtryk for det store opgør med rati
onalismen end et kendemærke for disse præster.

En ny ånd på Snedsted seminarium
I vinteren 1830 blev N. L. C. Bentzon kaldet til sognepræst i Ring
sted, og sammen med ham forlod det rationalistiske præg seminari
et. Først et halvt år senere tiltrådte hans afløser dobbeltembedet i 
Snedsted. Han var i alle henseender en modsætning til Bentzon, 
og skolen undergik derfor store forandringer ved dette — forstan
derskiftet. Betydningen heraf er imidlertid blevet stærkt tilsløret 
i Fr. Nygårds fremstilling af udviklingen på Snedsted seminarium 
i 1830erne, hvor andenlærer P. K. Ålgreen skulle have spillet hoved
rollen? Jeg skal i det følgende forsøge at give en mere sandfærdig 
skildring af seminariet og dets betydning.

Ifølge Fr. Nygård havde P. K. Algreen allerede i 1829 forbindelse 
til den antirationalistiske præst Chr. Sørensen i nabosognet Sønderhå. 
Gennem samtaler med ham skulle Algreen være blevet omvendt til 
en lidt mere alvorlig kristendom? som han i sommerhalvåret 1830 
forsøgte at bringe videre til seminaristerne? En af disse, den senere 
forstander C. C. Møller på Flakkebjerg, har skrevet nogle erindrin-
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ger om opholdet på Snedsted seminarium fra 1829 til 1831. Møller 
har altslå kendt forholdene under Bentzon, han har kendt Algreen 
ikke blot som lærer, men som en god ven i mange år efter opholdet. 
Hvis Algreen, som Fr. Nygård påstår, havde haft en mærkbar kriste
lig indflydelse, er det besynderligt, at Møller i sine optegnelser ikke 
antyder noget herom?

Derimod er hele C. C. Møllers opmærksomhed rettet mod den nye 
sognepræst og forstander, lic. cand. teol. Peter Gerhard Brammer. I 
august 1830 kom han fra sit kateketembede i Nakskov til Snedsted. 
Han var dengang 29 år, men havde allerede vundet sig et navn på he
le tre områder. For det første var han en dygtig teolog, der allerede i 
1826 havde forsvaret sin licentiatgrad. Dernæst var han kendt som en 
af de nærmeste i kredsen omkring TV. F. J. Grundtvig, og endelig 
havde han vist store evner og anlæg som taler, lærer og pædagog. 
Denne mand gjorde med ét forholdene ganske anderledes på Sned
sted seminarium. Ved sin tiltrædelse som sognepræst holdt Brammer 
i august måned en vækkelsesprædiken i Snedsted kirke og slog der
med tonen an for sin kommende virksomhed!5) Herefter skulle oven
nævnte elev, C. C. Møller over for sine kammerater have sagt: »Nu er 
der kommet en ny Ånd ind i Snedsted Kirke, og det vil der også 
komme på Seminariet«?

Ifølge Møllers optegnelser var det Brammer, der prægede semina
riet, og mindet om ham overskygger alt andet, når Møller tænker til
bage på opholdet i Snedsted. Han skriver bl.a. »Brammer blev straks 
en Mand af vort Hjerte: Han havde en mageløs Gave til at beaande os 
for Undervisningen og vor Fremtid, omgikkes os med Venlighed, og 
den gamle Tone på Seminariet blev snart fortrængt. Det blev nu for 
Alvor om at gjøre at benytte Tiden saa godt som muligt, . . .  Fra Se
minariet blev jeg i September 1831 dimitteret med Udmærkelse. 
Men det var ikke det væsenligste Udbytte af mit Ophold i Snedsted: - 
jeg lærte at forstaa mig selv og finde mig tilrette i Livet, blive fortro
lig med dets Fordringer. Der var tidlig vakt en høj Grad af Alvor hos 
mig«? For Møller var Brammer seminariets åndelige kraft.

G. P. Brammers ungdom og tilknytning 
til Grundtvig

Han havde allerede som fireårig mistet både sin fader og sin stedfa
der og kun med held reddet sig igennem sine børnesygdomme. Der-
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efter boede han sammen med sinmoder hos hendes fader, der den
gang var slotspræst i Hillerød. Brammer omtaler sin bedstefader med 
dyb respekt, men savnede en faderlig kontakt m ed ham. Selv om der 
var et gensidigt kærlighedsforhold mellem dem, skjulte de deres fø
lelser og lukkede sig inde bag generthed og æresfølelser. Bedstemo
deren var enøjet; hendes udseende betegner Brammer som modby
deligt, og bedre blev det ikke ved hendes megen brug af snustobak. 
Uhyggen omkring hendes person forstærkedes, da Brammer en dag 
kom hjem fra skole og fandt hende ilde tilredt efter et mislykket for
søg på selvmord. Hos sin moder fandt han heller ikke den tryghed, 
han savnede. Hun var ungdommelig, heftig og lidenskabelig. »Hun 
forstod ikke at elske mig med en blid, stille, i sandhed moderlig øm
hed, lidenskabelige omfavnelser afskrækkede mig fra at vise hende 
barnlig hengivenhed«?* Han havde et behov for kærlighed og kon
takt, som han ikke fik dækket i sin barndom. Afstanden til de voksne 
følte han uendelig stor.

I 1818 rejste Brammer til København for at studere jura, men teo
logiske spørgsmål optog ham så meget, at han snart besluttede sig for 
teologien. Grundtvig var på det tidspunkt en ensom oprører i kirke- 
og kulturlivet, men Brammer følte sig stærkt grebet af hans ortodok
se bibelsyn og bekendte sig efterhånden mere og mere som deltager i 
denne ensomme mands kamp mod rationalismen. Hermed var hans 
anseelse og muligheder for at få et præsteembede forringet, og meget 
realistisk forberedte han sig i stilhed på at få ansættelse som lærer ved 
en af de københavnske skoler. Han læste derfor om de tyske filantro
per, men blev i særlig grad optaget af Henrik Pestalozzi. Der var no
get i denne mands liv, der ligesom vandt genklang hos ham selv, der
for kunne han ikke blive træt af at læse om Pestalozzi’s kærlige og 
selvopofrende forhold til sine elever. Brammer var derfor godt forbe
redt, da han som teologisk kandidat blev lærer ved Vestens Institut. 
Af naturen var han ikke ulig Pestalozzi, og en af Brammers elever, 
den senere biskop H. L. Martensen, skriver om ham: Han »var meget 
elsket af os, fordi han viste sine Disciple en sand Deeltagelse«?)

Forholdet til Grundtvig udviklede sig til et varmt personligt ven
skab, og mange breve vidner om et udpræget discipelforhold. Men 
Brammer kendte endnu ikke Grundtvigs uberegnelige optræden og 
blev derfor meget overrasket, da han en dag ville besøge ham. I 
stedet for en ordentlig modtagelse blev han overfaldet med de værste

75



skældsord. Det skyldtes en prædiken, Brammer havde holdt for 
Grundtvig søndagen før. Da den var fundet frem, fortsatte raserian
faldet og bragte Grundtvig fuldstændig fra sans og samling!0* Foru
den skuffelsen over, at Grundtvig kunne opføre sig således, var 
Brammers ære dybt krænket, og han besøgte ikke Grundtvig, før 
denne lang tid efter i et brev formulerede en slags undskyldning. 
Men da var Brammer også med det samme parat; han svarede omgå
ende den længe savnede indrømmelse, og lettet over, at en streng tid 
er forbi, vil han nu »lige så flittig som før« være Grundtvigs gæst, og 
han slutter brevet på en måde, der klart vidner om et varmt, sønligt 
forhold: »Lev vel, kjære gode Grundtvig, og vedbliv at elske Deres 
sønlige hengivne G. P. Brammer.«11* Oven i skuffelsen var kendska
bet til Grundtvig trods alt forøget; han var ikke længere den ufejlba
re, men en medkæmper for kristenheden mod rationalismen.

Da Grundtvig senere på året bragte sig selv i vanskeligheder ved 
udgivelsen af »Kirkens Gjenmæle*, stillede han også Brammer i en 
pinlig situation. Forholdet mellem dem var netop genoptaget, da 
Grundtvig offentliggjorde dette skrift, hvis indhold Brammer ikke 
helhjertet kunne gå ind for. Han var med det samme klar over, at 
hans faderlige ven på visse områder havde fejlet og havde forladt 
nogle standpunkter, som han i flere år havde kæmpet for. I den situ
ation forsøgte Brammer straks at skåne Grundtvig mest muligt, men 
han kunne i sandhedens navn ikke forsvare ham på alle områder!2* 
Brammer forlod ikke Grundtvig}^ men var trofast imod ham også ef
ter udgivelsen af »Kirkens Gjenmæle«. Derimod var hans agtelse for 
Grundtvigs tilhængere faldet, fordi de ikke kunne eller ville se, hvor 
Grundtvig havde fejlet. I begyndelsen af 1826 er Brammer den før
ste, der forsvarer nogle af hans synspunkter.

Derfor er Brammer også ved sin ankomst til Snedsted seminarium 
stadigvæk en trofast tilhænger af Grundtvig, men til forskel fra andre 
i den grundtvigske inderkreds lod han sig ikke drage med på hvad 
som helst.

En vakt kristendom 
og en ny undervisning i Snedsted.

At Brammer blev forstander for et skolelærerseminarium, var ikke 
nogen tilfældighed, og han er heller ikke i tvivl om sin opgave i 
Snedsted. Som nævnt indleder han sit arbejde med en vækkelsespræ-
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diken i Snedsted kirke og fortsætter dermed den kamp, som han 
sammen med Grundtvig indledte i København. Dog var det i Sned
sted nok snarere et spørgsmål om at indføre en alvorlig personlig kri
stendom end en direkte kamp mod rationalister. Men Brammer sigte 
med at drive skole var på forhånd givet, og målet for undervisningen 
var først og fremmest at uddanne kristelige seminarister, der kunne 
hjælpe den danske almue ud af dens åndelige forfald. At der samti
dig kom en ny ånd over skolen, skyldtes i høj grad Brammers venlige 
og milde omgang med eleverne. Tonen blev mere fri og livlig, og der 
skabtes et samarbejdsklima, der aldrig var set mage til. Ved forskelli
ge lejligheder har Brammer selv udtrykt sig om det kristelige hoved
sigte, hvormed han drev sit seminarium. 1 1833 skrev han: »Jeg er mig 
bevidst, at det både er min Idee om og min Stræben fordet Seminari
um, som er mig betroet, et det ei skal vorde et dødt, aandstvingende, 
Maskineri, men en aandelig Tempelskole, hvori et christeligt Liv kan 
røre sig«.

Det, der prægede Brammer, da han indledte sit livs mest frugt
bringende gerning, var foruden personlige evner og anlæg hans faste 
forankring i luthersk kristendom. Hertil kom inspirationen fra den 
tyske pædagog Henrik Pestallozzi og fra TV. F. 5. Grundtvig. I hele sit 
liv lod Brammer sig belære og inspirere af Pestalozzi. Selv nåede den
ne mand aldrig frem til sammenhængende teorier, men han arbejde
de med undervisningsprincipper, som Brammer følte sig stærkt til
trukket af. Han lærte bl.a., at undervisningen ikke i første omgang 
skal være rettet mod et bestemt mål; det drejede sig mere om at ud
vikle det, der allerede findes i mennesket. Derfor må man i selve men
neskenaturen finde den undervisningsform, som bedst opliver bar
net, så det kan oplyses. Pestalozzi’s undervisning bar stærkt præg af 
hans selvopofrende kærlighed til almuebørn; derfor var ånden i hans 
skolestue en vigtig forudsætning for børnenes fremgang. Da Bram
mer indførte disse teorier på Snedsted seminarium, var grunden lagt 
til et opgør med fortidens tomme formalisme, dens ødelæggende 
remseri og dens tankeløse og upsykologiske behandling af børnene.

En bibeltro kristendom og forholdet til Pestalozzi’s pædagogik var 
dybt indgroet i den unge seminarieforstander, men i den aktuelle 
undervisning spillede inspirationen fra Grundtvig også en betydelig 
rolle. Brammer havde fået sin kristelige opvækkelse gennem Grundt
vig, men i forbindelse med undervisningen på Snedsted seminarium
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cr det også relevant at fremhæve begrebet »Det levende Ord*. Dette 
begreb synes Grundtvig først at have fået fuld klaring over i 1832 ved 
udgivelsen af Nordens Mythologi, men han havde i flere år arbejdet 
med problemet, og Brammer synes at være en af de første, der fuldt 
ud har forstået, hvad dette begreb indebar.

Da Brammer kom til Snedsted, savnede han brugbart materiale til 
den undervisningsform, han ønskede at anvende. Han savnede bl.a. 
en let tilgængelig fremstilling af de geografiske og folkelige forhold i 
Palæstina som lærebog ved seminariet og som grundbog for den en
kelte seminarist, når han senere i børneskolen skulle fortælle bibelhi
storie for børnene. Brammer tog derfor fat på at udarbejde, hvad han 
havde brug for.

Allerede i 1832 er han færdig med en fortrinlig lille bog på 121 si
der med titlen »Det hellige Land på Herrens Tid*. Bogen er skrevet i 
en livlig og fortællende stil og giver en ganske god indsigt i Palæsti
nas klimatiske og geografiske forhold; den fortæller om kulturen i 
disse egne i den periode, som Bibelens beretninger hidrører fra. For
fatteren røber ved udgivelsen af denne bog et fremragende fortæller
talent. Med jævne vendinger udtrykker han sig i en spændende og 
letfattelig form, så både børn og voksne kan følge med og forstå. Det 
hele fremtræder som en spændende fortælling, der let lader sig gen
fortælle, når seminaristerne selv skal undervise i deres fremtidige 
lærerstillinger.

Formen, omtalte bog var skrevet i, røber, at Brammer nærede inte
resse for en fortællende undervisningsmetode. Dette bekræftes i en 
artikel, som Brammer skrev i 1833!6) Anledningen var, at stiftsprovst 
dr. N. Faber havde skrevet en bog, hvori han rettede en skarp kritik 
mod landets seminarieuddannede lærere. Anklagen lyder på, at me
toden har en alt for fremtrædende plads i undervisningsformen. Det 
medfører, at ånden i lærestoffet svækkes og får ikke den indvirkning 
på eleverne, der var tilsigtet. Faber vil nu » gjøre Aandens Rettigheder 
gjældende im od det Formelle*. Flere steder nærmer Faber sig et an
greb på landets seminarieforstandere, men Brammer forsvarer ikke 
sine kolleger. Hans artikel er kun skrevet for at korrigere Faber, der i 
sin nedvurdering af metoden har rørt ved et ømt punkt hos Bram
mer. Han skriver i artiklen: »også det Formelle har sine Rettigheder, 
også imod disse kan manhaardelig forsynde sig, ja, man kan vel på 
den videnskabelige Opdagelsesrejse efter Aandens og Formens Ene-

78



mærke, umulig undgå at falde enten i Scylla eller Charybdis, dersom 
man ikke gaar ud fra det rette oprindelige Forhold imellem Aand og 
Form« (s. 260).

Det rette oprindelige forhold mellem ånd og form i undervisnin
gen er ikke et stridende forhold, skriver Brammer, således at lærer og 
metode eller læsestof og metode skulle stå i modsætning til hinan
den, »det reale staar ikke i Modsætning til Formen«. Fra denne nega
tive påstand udvikler Brammer sin sag henimod et positivt udtryk, 
der ender i tesen om, *at det Formelle, ifølge sin Bestemmelse, staar 
i den inderligste Harmoni m ed det Aandelige, og derfor - anvendt 
paa Skoleundervisningen - er dens levendegjørende Princip (s. 264).

Undervisningsformen er jo ikke en tilfældig sammenhobning af 
indskydelser, men en fremgangsmåde, som læreren kan anvende for 
at frigøre ideen eller ånden i lærestoffet. Formen er nødvendig, me
ner Brammer, som midler mellem lærestoffet og den, der undervises. 
Den er også væsentlig, fordi ånden i lærestoffet aldrig ville nå den, 
der bliver undervist, dersom den ikke på en eller anden måde ansku
eliggøres for ham. Det viser sig også i livet på andre måder. Brammer 
drager nogle eksempler frem: »Maleren bliver dog ei Maler fordi de 
deiligste Billeder foresvæve ham, naar han ei er i Stand til at lade 
dem fremtræde for Andre. Eller er Følelse og Begeistring nok til at 
danne en Dfgter, uagtet han ei er i Stand til at udtrykke, hvad der 
bevæger sig i ham«.

Hæver vi os over det formelle i undervisningen og lader lærestoffet 
selv virke og undervise, så vil børnene efterabe og eftersnakke uden 
at forstå, hvad de taler om, og uden at læreren ville bekymre sig om 
det. »Han vilde med stor Omhu berede Sjæleageren, men lade Såti
den gaa unyttet hen«.

Den ideelle undervisningsform opnås efter Brammers mening, når 
det formelle indrømmes en plads i undervisningen. Dette er ikke 
som N. Faber mente, et åndens dødstegn, men et livstegn, »Tegn til 
at Lærestoffet ei skal meddeles i sin - man kunne næsten sige chry- 
stalliserede - Form i Lærebogen, men at det, levende opfattet af Læ
rerens Aand, bliver ved Ordet levendegjort for dem, der skulle mod
tage det. Da det Formelle saaledes er det Middel, hvorved den leven
de Aand paasætter Skoleundervisningen sit Præg, kunne vi vel kalde 
det dennes levendegjørende Princip«.

Erindrer man den levende form, hvori Brammer i 1832 skildrede
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Palæstinas geografi og folkelige historie, forstår man fuldt ud, hvad 
han mener med, at formen er undervisningens levendegørende prin
cip. Sammenholder man lærebogen fra 1832 med ovennævnte arti
kel, må vi formode, at Brammer praktiserede de teorier, han fremfø
rer i artiklen, således at der på seminariet både anvises og gives en 
mundtlig fortællende undervisning. Der er hermed bragt et skær af 
belysning over den ånd og den tone, der aldeles omformede semina
riet ved Brammers indtræden.

Det levende Ord som baggrund for den 
grundtvig-brammerske linje i Snedsted.

Brammers forbindelse til den tyske filantrop Pestalozzi mærkes, idet 
han hele tiden anser undervisningsmetoden som led i en sokratisk 
opgave, hvor man kalder på modtageligheden. Indflydelsen fra 
Grundtvig kommer også frem, nemlig der hvor Brammer fremhæver 
det levende mundtlige ord i forhold til lærestoffets døde bogstav. 
Men en tilfredsstillende opklaring af, hvorvidt Brammer holder sig til 
sine egne teorier, eller om han fuldt ud støtter sig til Grundtvig, er 
ikke mulig på grund af Grundtvigs påfaldende tavshed. Brammer 
havde flere gange forsøgt at komme i kontakt med ham*,7) men a f  en 
eller anden grund ville Grundtvig ikke vide a f  ham. Derfor var Bram
mer henvist til at følge Grundtvigs udvikling gennem bøger og 
tidsskrifter.

I mange år havde Grundtvig forsøgt at finde modsætningen mel
lem det levende ord og den døde skrift, men i 1832 vågner hans er
kendelse af den al tomspændende menneskeånd, og med den som 
baggrund er alle forudsætninger til stede. Opdragelsen lå derfor alle
rede indsvøbt i Grundtvigs begrebsverden før den endelige formule
ring i Nordens Mythologi. Det, der ganske langsomt fødtes i Grundt
vig, var i al korthed ideen om, at menneskeånden gennem ordet, 
som var før skriften, skabte bøgerne; a f  bøgerne og de døde bogsta
ver opstår ordet igen og bliver levende for os. Dette sker også ved 
menneskeåndens kraft. Idet vi lever og har ånden i os, kan vi altså 
gennem bøgerne tilegne os slægtens erfaringer, fordi livet dengang 
som nu er fælles for alle mennesker.

Kun få måneder efter offentliggørelsen af Grundtvigs såkaldte op
dagelse skrev Brammer omtalte artikel om det formelle i undervis-
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ningen. Heri betegnede han det mundtlige ord som »Aandens selv
valgte Udtryk« og »Undervisningens levendegjørende Princip«. Selv 
om han skriver om ordet i en undervisningssammenhæng, er forbin
delsen til Grundtvigs opdagelse tydelig nok. Men allerede i 1831 i 
fortalen til sin første prædikensamling havde Brammer formuleret 
den samme tankegang, idet han skriver om disse prædikener, at de 
muligvis kan presse tårer frem hos visse åndløse sentimentale perso
ner, men »nogen mere gjennemgribende Følelser maae vi da ei heller 
stole paa at opvække hos denne Deel af Menigheden, naar vi indpræ
ge det levende ord i det døde Bogstav. « Derimod vil disse prædikener 
vække interesse hos »Christelige Læsere«. Af sammenhængen ser 
man, at Brammer med »det levende Ord« forstår den mundtlige præ
diken i modsætning til den skrevne. Når han samtidig mener, at det 
især er »Christelige Læsere«, der kan have gavn af disse prædikener, 
synes hans baggrund også her at være det forhold mellem ord og 
skrift, som kaldes Grundtvigs opdagelse fra 1832. I lærebogen »Det 
hellige Land . . . .« indleder Brammer forordet med: *Det er den le
vende A and i Skriften, som giver Ordet Magt til at gjøre vore Sjæle 
salige.« Her er det opdagelsens sidste led, Brammer har i tankerne.

Ud fra disse og andre tekster mener jeg, at Brammer er langt frem
me i de tanker?6) som Grundtvig også arbejder med. Hvis Brammer er 
helt afhængig af inspirationen fra Grundtvig, er det forbavsende 
hurtigt, han forstår ham og drager konsekvenser af det, han fører 
frem. Derfor kan det ind imellem se ud som om, der snarere er tale 
om en gensidig inspiration. I striden efter »Kirkens Gjenmæle« for
svarede Brammer i 1826 Grundtvig så langt, som han netop kunne 
forsvares. I 1830 indførte han på Snedsted seminarium i praksis den 
teori om en mundtlig undervisning, som Grundtvig i 1829 i indled
ningen til Krønnike-Riim opkastede forslag om. Senere i denne ind
ledning skriver Grundtvig om undervisning: »Geografi uden Historie 
er, menneskelig talt, en Ørk«, og herefter opregner hen datidens 
misgreb på disse undervisningsfag og slutter med en understregning 
af, at hovedsagen ved et land er, »hvad Folk det føder, og for hvilket 
Menneskeliv det har været Skueplads.« Brammers lærebog fra 1832 
er en bog, der på alle måder opfylder de krav, Grundtvig stillede. 
Brammer følger levende med i Grundtvigs udvikling og lader sig sik
kert påvirke af ham, men han er også en selvstændig personlighed. 
Selv om man ikke skal sammenligne Brammers lærebog med

6 81



Krønnike-Riim, er det dog bemærkelsesværdigt, at forfatterne hver 
på sin vis fremstiller stoffet på en ganske særpræget måde, og me
dens Grundtvig lægger vægt på, at de vigtigste af rimene læres uden
ad, er Brammers bog kun egnet til frie fortællinger. Han går et 
skridt videre end Grundtvig forestillede sig.

Hvis det er rigtigt, at Grundtvig ved udgivelsen af Nordens My
thologie offentliggør en afklaring i forholdet mellem ord og skrift, så 
er denne afklaring sket flere år tilbage, ellers er den såkaldte opdagel
se ikke hans. En tredje mulighed er, at Brammer og Grundtvig i åre
ne før kirkestriden har talt sammen om disse ting; måske var det et 
emne, som ofte blev taget op i Grundtvigs hus, og som han i meget 
lang tid havde været opmærksom på. Allerede i 1811 førtes der i 
Bahbeks tidsskrift ^Sandsigeren* en debat om det levende ord i mod
sætning til det døde bogstav. Grundtvig var ikke dengang med i de
batten, men han var en flittig bidragyder til bladet, og han har sand
synligvis fulgt med i striden. Hans ^Bibelske Prædikener*, der ud
kom i 1816, har påfaldende vendinger, der tyder på, at han er op
mærksom p ï  dette begreb. Netop disse prædikener betød meget for 
Brammer, og da han i flere år stod Grundtvig nær, kan det ikke ude
lukke, at også Brammer i lang tid havde arbejdet med problemet. I 
så fald kaster det et forklarende lys både over Brammers holdning ved 
kirkekampens begyndelse og over forholdet mellem ham og Grundt
vig i tiden efeter 1825.

Det er Brammers stilling som forstander for det eneste seminarium 
i Nordjylland, der gør hans forhold til Grundtvig så betydningsfuld. 
Gennem ham føres, som vi har set, de grundtvigske ideer ind på 
Snedsted seminarium. Den åndelige rigdom, Brammer havde er
hvervet sig hos Grundtvig, formåede han at give videretil seminari
sterne. Ved deres udsendelse fra seminariet blev den grundtvigske 
åndplantet i mange egne a f  Nordjylland.

Jeg skal senere omtale mange af disse lærere. Her vil jeg blot næv
ne en enkelt, fordi han hører til de første af Brammers elever. I 1834 
dimitteredes C. Christensen og oprettede en privatskole i Thisted. 
Her synçs hans undervisning at have vakt en del opmærksomhed. 
Den daværende førstelærer Bech var offentlig ansat på Borgerskolen 
og havde i over 30 år nydt stor anseelse hos befolkningen. Nu deri
mod bliver hans undervisning udsat for så megen kritik, at det i 1843 
fører til hans afskedigelse. I han embede konstitueredes ovennævnte
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C. Christensen, og da han ophørte med sin private virksomhed, ind
rykkede et par forældrerepræsentanter et takkebrev i Thisted 
Amtsavis. Heri tildeles C. Christensen megen ros, men især børnenes 
hengivenhed og kærlighed til deres lærer er fremhævet som noget 
ganske særligt; »det var derfor med rørte Hjerter og Taarer, at de 
smaae forgangen Aften toge Afsked fra Demi8)« Disse oplysninger ty
der på, at man også i Thisted har en variation af den uro, der flere 
steder opstod omkring Snedsted-seminaristerne, fordi deres under
visningsform konfronteredes med de gamle metoder. Her drejer det 
sig om en af Brammers første elever, men hyppigere og mere klan ser 
man disse konfrontationer hos de lidt senere dimitterede elever.

Referat af Brammers didaktik.
Før jeg omtaler flere af Brammers elever, er det nødvendigt med en 
større afklaring af, hvorledes livet formede sig på Snedsted seminari
um. Den kristelige drejning, som skolen fik ved Brammers tiltrædel
se, har jeg antydet. At denne drejning føne til vækkelse hos mange 
elever, kommer jeg senere ind på, men først skal jeg forsøge at belyse 
den kontakt, seminaristerne fik med Brammer gennem hans under
visning. Den daglige omgang mellem lærer og elever anser jeg nem
lig som afgørende for, om lærerens kristelige påvirkning skal få en 
mindre eller en livsvarig betydning for eleverne.

Til grund for denne undersøgelse har jeg anvendt Brammers »Læ
rebog i Didactik og Pædagogik« udg. 1838. Brammer skrev denne 
bog på opfordring fra landets øvrige seminarieforstandere (fortalen 
s. X), og alene denne opfordring vidner om, at han var anset for en af 
datidens dygtigste pædagoger. Hvad der fremføres af regler og anvis
ninger i denne bog, mener jeg i nogen grad må afspejle den under
visning, Brammer selv gav sit seminarium. I fortalen til bogen skriver 
han, at der ikke har været noget pædagogisk system, som han på af
gørende vis har holdt sig til, men hans teorier forenet m ed mange års 
praksis gav ham den erfaring, der var nødvendig fo r  bogens tilblivel
se. I over en menneskealder blev bogen benyttet som lærebog for vor
dende lærere på danske seminarier, og i mange landsbyskoler har den 
sikkert tjent som håndbog for lærerne, når de søgte vejledning i den 
daglige undervisning (Fortalen s. XI). Det er også værd at erindre sig, 
at Brammer skrev bogen langt borte fra hovedstadens biblioteker;
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derfor er den i vidt omfang et selvstændigt arbejde, men så meget 
des mere er denne bog anvendelig, når jeg skal forsøge at opklare, 
hvilken indflydelse Brammer havde på sine elever.

I fortalen fortæller Brammer, at han har en forkærlighed for pæda
gogik, men af frygt for »at overskride rette Maal og Maade« har han 
ikke taget ret meget historisk stof med til dette emne. Selv plejer han 
mundtligt at gennemgå den del mere vidtløftigt, end det fremgår af 
bogen. Vi får også i fortalen oplyst, at Brammer indleder sine pæda
gogiske foredrag for seminaristerne med en gennemgang af de psyko
logiske forkundskaber, der er nødvendige, for at lærestoffet kan 
modtages af den enkelte elev. I spørgsmålet, om hvilken metode bo
gen lægger vægt på, skriver Brammer, at han selv altid anbefaler den 
metode, den enkelte seminarist bedst kan benytte sig af. Men vor
dende lærere må dog for at kunne tage stilling kende de metoder, der 
findes. Brammer fremlægger derfor de fleste kendte metoder og be
stræber sig på en upartisk redegørelse. Derfor fremgår det ikke umid
delbart af lærebogen, hvilke metoder han selv lægger mest vægt på.

Hans personlige holdning kommer dog tydeligt frem flere steder i 
bogen; f.eks. advarer han allerede i fortalen mod brugen af lærebø
ger, idet de fører mange fristelser med sig og gør undervisningen ke
delig. »Bogens Korthed frister til Hukommelsesværk, dens dictatori- 
ske Tone til Eftersnak, dens Mangel paa Liv til Kjedsomhed* (Forta
len s. X). Disse onder har han i nærværende bog søgt at imødegå ved 
at fremstille stoffet således, at læseren altid må ræsonnere over tek
sten. Derfor har Brammer ikke blot vist reglerne for de enkelte me
toder, men han fremkommer også med en bedømmelse, så at læse
ren kan indse, hvorfor forfatteren under visse omstændigheder fore
trækker den ene eller den anden metode. På den måde vil han lede 
eleven til selvstændighed og til at læse med eftertanke. Men selv den
ne ræsonnerende opstilling har sine grænser, og Brammer bringer 
derfor i erindring, at det stadig er en bog med fristelser, og meget er 
endnu overladt til lærerens mundtlige foredrag, hvilket også iflg. 
Brammer er det mest naturlige.

Bogen er inddelt i tre kapitler, hvoraf de to første omhandler un
dervisningsmetoder og de enkelte fag; det sidste kapitel er om opdra
gelse. Desuden er der en indledning med enkelte indledende para
graffer og et »Anhang«, der kort omtaler en skolelærers virksomhed 
uden for skoletiden og hans forhold til foresatte og kolleger.
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I enhver undervisning er der tale om en læregang, d.v.s. en vej fra 
den enkelte elevs standpunkt og frem til det mål, man ønsker at nå 
med undervisningen. Måden, man kommer frem ad denne vej på, 
kaldes metoden eller formen. En pligtopfyldende lærer holder sig al
tid orienteret om nye metoder og forsøger til stadighed at dygtiggøre 
sig i de metoder han benytter sig af. Hertil skal læreren erindre, »at 
det ikke kommer an paa mange Bøger, men paa læseværdige« (s. 38). 
Før han vælger en metode, skal han sætte sig grundigt ind i lærestof
fets karakter og elevens evner og udvikling. Herefter kan han vælge 
en metode, der for ham synes mest hensigtsmæssig. Efter valget ad
varer Brammer imod, at en metode følges slavisk. Læreren må i man
ge aktuelle situationer på ny vurdere metodens egnethed og om nød
vendigt skifte til en anden. Fremfor alt må han vogte sig for ensidig
hed og kedsomhed, men sørge for at undervisningen altid foregår i 
en livlig og tryg atmosfære.

Den akroamatiske metode
Foredragsmetoden.

Brammer opdeler metoderne i to overordnede kategorier: de givende 
og de vejledende. Hovedsagen ved de givende metoder er, at elever
ne skal lære ved at høre, hvad læreren siger. Derfor har andre kaldt en
hver givende metode akroamatisk, men Brammer ønsker i sin frem
stilling at bruge ordet akroamatisk i indskrænket betydning. Derfor 
anviser han to givende metoder, hvoraf en får betegnelsen »akroama
tisk*; den anden kalder han »den foresigende*, fordi eleverne blot skal 
gentage, hvad læreren har sagt?11 det følgende vil jeg især koncentre
re mig om Brammers akroamatiske metode, bl.a. fordi han selv læg
ger stor vægt på denne metode. Alene stofmæssigt er den repræsen
teret med 24 sider i forhold til den foresigende metode, som kun om
fatter 4 sider. Desuden henviser Brammer flere gange i bogen til det, 
han har skrevet om den akroamatiske metode. Yderligere fremkom
mer han i fortalen med et forslag til en skriftlig opgave, der specielt 
skal henlede seminaristernes opmærksomhed omkring den akroama
tiske metode (fortalen s. XVII).

Bogens kap. 2 indeholder anvisninger på, hvorledes der bør under
vises i de enkelte fag. Her synes Brammer også i vid udstrækning at 
anbefale den akroamatiske metode, som er et uafbrudt foredrag over 
lærestoffet. Jo livligere og mere interessant foredraget er, desto mere
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opmærksomme er børnene og dermed i stand til at tilegne sig, hvad 
læreren foredrager dem. Derfor påpeger Brammer også, at grundla
get for hele undervisningen er, at eleverne fra den første dag vænnes 
til at lytte med interessen og til at tale naturligt med læreren om en
foldige ting, som de kender (s. 27). Med hensyn til samtale om religi
øse begreber har de mindste børn i skolen dog endnu ikke den nød
vendige modenhed, men de religiøse følelser bør så tidligt som mu
ligt næres ved frie passende fortællinger, som læreren skal »oplede el
ler opfinde«.

Efterhånden, som børnene vokser til, skal de frie fortællinger blive 
til foredrag, der er tilpasset de enkelte klassetrin, men foredraget må 
være så enfoldigt, at læreren er sikker på, at den forestilling, han 
gennem sit foredrag ønsker at vække, også bliver anskueliggjort for 
børnene. Har han selv en klar forestilling om, det han vil gennemgå, 
må han ikke være bange for ved omskrivninger, eksempler og fortæl
linger at blive vidtløftig, og hvis læreren på forhånd nedskriver sit 
foredrag, må det ikke være skrevet således, at han fristes til at læse fra 
papiret. Derved tabes livligheden, og opmærksomheden sløves (s.45f).

Brammer giver flere detaljerede anvisninger på, hvorledes man 
forbereder sig til sådanne foredrag. Hensigten er jo ikke blot at oply
se, men også at overbevise; derfor må der tales både til hjertet og til 
forstanden. Selv om Brammer blot vejleder i brugen af den akroama- 
tiske metode, er det tydeligt, at han hele tiden har faget kristendom i 
tankerne (s. 50). Det er ikke fordi, metoden kun egner sig til kristen
domsundervisning, men snarere et vidnesbyrd om, hvor stor en 
betydning Brammer tillagde dette fag. Senere anbefaler han meto
den varmt også i andre fag.

En af de ting, der gentager sig mange steder i bogen, er kravet om, 
at undervisningen skal være livlig, »saa at det ved hele Stilen vækker 
Børnenes Deeltagelse, giver dem Lyst til at være opmærksomme, . . 
Eksempler og lignelser bør anvendes både for at belyse begreber og 
for at give fremstillingen liv. »Jo mere Afveksling man giver Foredra
get, . . ., desto livligere bliver det. Derfor anbringer man også gjerne 
Beskrivelser, og endnu hellere Bortællinger, i et undersøgende Fore
drage. Brammer indrømmer, at lærere af natur kan være mere eller 
mindre egnede til denne undervisningsmetode. Man skal dog ikke 
alt for hurtigt dømme om sig selv i denne sag, thi selv lærere, der af 
naturen er livlige, skal tage sig i agt for, at deres gode foredrag ikke
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skal udarte til en begejstring, der måske ikke tiltaler børnene. Og 
den lærer, der ikke på forhånd føler sig egnet, kan dog ved god vilje 
på forskellige måder erstatte, hvad han af naturen måtte mangle. 
»Men især er det ved Interesse for Sagen og Kjærlighed til sine Elever, 
at mangen trofast Lærer har tilvundet sig en Livlighed i sit Skolefo
redrag, hvilken Naturen ellers synes at have nægtet ham« (s. 55 f.).

»Til det Liv og den Aand, der hersker i Tankerne, som fremsiges, 
bør også det mundtlige Foredrag svare«. Således indleder Brammer et 
afsnit, og heraf ses det, at han ikke har fraveget det synspunkt, som 
han i 1833 gav udtryk for, da han i artiklen mod N. Faber fremhæve
de det mundtlige ord som »Aandens selvvalgte Udtryk« og undervis
ningens »levendegjørende Princip«. Brammer holder i sin didaktik 
fast ved den »inderligste Harmonie« mellem ånd og ord: »Raaben og 
Skrigen og heftige Legemsbevægelser ere ingenlunde at anbefale; 
men fra Lærerens Indre maa Livlighed udbrede sig over Materien, om 
den skal blive Eleverne tiltrækkende. Til den Ende maa han ikke op
læse det af Papiret eller opramse det som en Lectie, han har lært u- 
denad; men være saa vel forberedt, at han uden Vanskelighed kan er
indre det ordret, han har opskrevet, eller - hvad der er det ønskelig
ste, fordi det er det naturligste - efter blot at have opskrevet sin Plan, 
kunne bestemt erindre sig denne, og under udførelsen vælge sig Or
dene, som de falde ham ind, medens han ret er varm for Sagen, han 
har med at gjøre« (s. 60). En lærer må være ivrig efter at gøre sit ar
bejde så godt som muligt, og som forbillede henviser Brammer til 
Kristus; for ham var det »om at gøre, at frelse Menneskesjæle. En lig
nende Bevidsthed og Stræben maa være i Lærerens Hjerte, . . .« 
(s. 60 f.).

Vejledningen i den akroamatiske metode afsluttes med en be
dømmelse, hvor både fordele og mangler fremhæves. Herefter følger 
en konklusion i fire punkter omkring metodens anvendelighed: 1) 
Metoden er mest anvendelig til store børn, der snart skal forlade sko
len, 2) men metoden må også bruges tidligere også i stof, der ikke er 
udpræget historisk. 3) Efterhånden må en ansvarlig lærer vænne bør
nene til denne læreform, selv om han normalt ikke bruger den. 4) 
De, der bruger metoden, må vogte på sig selv, at de ej afviger fra 
stoffet, og vogte på børnene, at de forstår det, de skal. Under de tre 
første punkter anbefales metoden faktisk til alle børn og i alle fag. I 
de almennyttige fag, d.v.s. geografi, historie og naturlære m.fl., me-
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ner han ikke, det er tilrådeligt at indføre lærebøger, hvilket han be
grunder med manglende kundskaber hos almuens børn til selv at læ
se og forstå disse bøger. Det er heller ikke rimeligt at kræve en vis 
indsigt i bøger som en nødvendig betingelse for udskrivning a f  sko
len1.9* Derimod skal en dygtig lærer gøre almuen skikket til at modta
ge indtryk fra nævnte fags område og vække lysten hos den »til i en 
ældre Alder at lære saa Meget af dem, som Tid og Ledighed tillader. 
Når Børnene kunne tænke ved, hvad de see og høre, læse med For
stand og have Færdighed i rigtigen og tydeligen at nedskrive, hvad 
de have læst og lært, da ere de skikkede til ved egen Flid at erhverve 
sig mangehånde nyttige Kundskaber« (s. 290).

Den kateketiske metode
Samtalemetoden.

Brugen af bøger i religionsundervisningen skal omtales lidt senere; 
her vil jeg blot minde om, at bøger i dette fag var lovbefalet. Desu
den var der en dyb tradition for, at denne undervisning skete ved ka- 
tekisation, som er en form for spørgsmål og samtale, hvorved læreren 
fremkalder de rigtige svar hos eleven. Brammers holdning til lære
bøger i almindelighed og disse faktiske forhold om tvungen brug af 
bøger skal tages i betragtning, hvis man skal forstå hans behandling 
af den kateketiske metode. Denne metode hører til den anden ho
vedkategori, som kaldes de vejledende former.

I omtalen af den kateketiske metode gør Brammer indledningsvis 
læseren opmærksom på, at ordet »catechesis* oprindelig betød et
hvert mundtligt foredrag, og de regler, han netop har anført om for
beredelsen til det akroamatiske foredrag, gælder også for katekisati- 
on. I beskrivelsen af denne metode indrømmer Brammer, at særlige 
naturlige gaver er nødvendige, hvis metoden skal lykkes. Læreren må 
have »et blidt Udseende og godmodigt Væsen«, han skal kunne vin
de Børnenes Tillid, saa at de gjerne høre ham tale, og faae Mod til at 
svare ham«. Disse nødvendige egenskaber m.fl. fremfører Brammer 
under fem punkter, og da vi fra anden side ved, at han selv var sær
deles dygtig på dette område, er der måske tale om en karakteristik af 
ham selv (s. 66)2O>

Også under denne metode lægges der vægt på en frisk og livlig un
dervisning, og der advares imod tillærte svar uden forståelse og mod
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kedsomhed, som let indsniger sig i klassen. I slutningen af vejledning
en er der anført en række kateketiske eksempler. Fra et af disse vil 
jeg kort citere for at vise, hvorledes Brammer teoretisk belyser forhol
det mellem lærer og elev ved sådanne katekisationer. Det er den kær
lige, blide og godmodige lærertype, der fremstilles: Brammer har net
op fortalt om en hr. N .N ., der kendte det 7. bud, men ikke rettede 
sig efter det; Læreren til en elev: »Ja, Gud forbyde, at Du nogensin
de, som hiint elendige Menneske, skulde glemme det (7. bud); Gud 
forbyde, at jeg nogensinde skulde høre om disse dine Hænder, som 
jeg nu tager i mine, at de havde udstrakt sig efter forbudet Gods« (s. 
254). Ordene, »disse dine Hænder, som jeg nu tager i mine« og den 
handling, der ligger heri, vidner om, hvor kærligt og faderligt Bram
mer forestillede sig forholdet mellem lærer og elev. Hele lærebogen 
vidner om, at jeg med rette fremhæver disse ord, thi heri ligger en 
nidkær lærers ægte følelser, og her tydeliggøres den ånd, som hele 
bogen er skrevet i. Taler man derfor om Brammers akroamatiske me
tode eller om hans kateketiske metode, bør det altid fremhæves, at 
ånden bag metoden er den samme, og måske er netop ånden for 
Brammer vigtigere end metoden.

Om læreånden og eksamen 
Om læreånden skriver han: »Det er Aanden, som levendegjør; Lære
rens Aand, der skal gjennemtrænge alle Læremaadens øvrige Dele og 
ved disse meddele sig til dem, der modtage Lærestoffet. Hvor Lære
ren arbejder uden Interesse for eller fuld Bevidsthed om sin Gjer
ning, kan den ikke lykkes, men bliver aandløs, livløs, mechanisk. 
Om han end af en Art Pligtfølelse stræber at opfylde Methodikens 
Regler, staaer det ikke i hans Magt; thi mange af disse regler forud
sætter den rette Læreaand* (s. 125). Men til den rette læreånd hører 
bl.a. en kristelig, nidkær og kærlig læret. Thi »uden Kjærlighed til 
Børnene kan man ei omgaaes dem med Sagtmodighed og Taalmo- 
dighed, ei see venligt paa dem, tale mildt til dem, sætte sig ydmygt 
og barnligt ned iblandt dem; og hvorledes skulle vi ellers vinde deres 
Tillid? . . .  « »Kjærlighed er Lovens Fylde« (s. 127).

Den samme ånd bør også råde ved den daglige eksamination, hvor 
læreren u d  fra børnenes evner og fremgang skal vurdere, om hans 
undervisning er god nok. Brammer tillægger den daglige eksaminati
on stor betydning, og udover de erfaringer, læreren kan indhente,
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nævner han en række andre faktorer, som disse overhøringer har en 
gavnlig indflydelse på. Man forventer måske ikke dette synspunkt 
hos Brammer, men for at forstå ham, må man se på ånden bag disse 
prøver og erindre sig hans afvisende holdning til lærebøger. Den 
daglige eksamination skal altså ikke forstås som en undersøgelse af, 
hvorvidt eleven har lært sine lektier hjemme, men det er snarere en 
kontrol på hans evner og opmærksomhed i skolen. »Man examinerer 
t.Ex. i Geographie ved at fortælle om en Reise, man har i Sinde at 
gjøre, beskrive de Stæder, man agter at besøge og betegner dem såle
des ved physiske eller historiske Mærkværdigheder, at Børnene maae 
kunne nævne hver Stads Navn; er dette angivet, lader man dem selv 
fortælle, hvad de helst vil see i denne By . . « (s. 162). For at opnå det 
mest hensigtsmæssige i henseende til ånd og metode ved eksaminati
onen har Brammer endnu engang peget på den frie fortælling.

Fortællemåden, et produkt af ånd og metode
I religionsundervisningen havde den kateketiske metode i årevis væ
ret næsten enerådende, men stadig flere fik øjnene op for, at noget 
var forkert, og at den åndløse undervisning måtte ændres, så at bør
nene også forstod det, de lærte.

Ved udgivelsen af Brammers didaktik i 1838 er nytænkningen på 
dette område for første gang formuleret i en lærebog. Mange afsnit 
om religionsundervisning indledes med en kritik af de herskende til
stande. Det første, Brammer anfører, er spørgsmålet om, hvornår 
børnene skal begynde undervisningen i religion. Tidligere mente 
man, at de mindste børn i skolen ikke kunne »begribe de dybe Sand
heder« i kristendommen og derfor ville »kjedes ved dem og kunne 
misbruge dem«. »Man saae nemlig, at mangen bibelsk Kundskab var 
en død skat i Hukommelsen, og saae deri ofte ret, men sluttede deraf, 
at Feilen laae i den altfor tidlige Undervisning, istedet for at man 
skulle være betænkt paa ved en rigtig Methode allerede tidlig« at lade 
det trænge ind i barnets forstand og hjerte. Brammer er sikker på, »at 
denne Undervisning kun kan være Børn Kjedsommelig, naar den 
meddeles på en urigtig Maade . . « (s. 313). Lader man børnene be
gynde og slutte forskellige kurser på samme måde og med samme læ
rebog, som blot læses igennem så mange gange som muligt, inden 
børnene udskrives fra skolen, da kan det for det første ikke være tale
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om nogen egentlig læregang i dette fag, dernæst vil denne frem
gangsmåde virke sløvende og kedsommelig på børnene, så forstå
elsen udebliver.

Brammer anvender derimod en hensigtsmæssig læregang, hvor 
børnene som i andre fag meddeles lærestoffet efter vigtighedsgraden, 
og efter som de kan forstå det. Han inddeler derfor skolens religions
undervisning i tre kurser. Det første kan begynde, så snart børnene 
kommer i skole. Her vælger læreren et passende uddrag af hovedbe
givenhederne i bibelhistorien. Gennem frie fortællinger belyser han 
disse begivenheder så enfoldigt og spændende, at børnene forstår 
dem og med egne ord kan genfortælle dem. A ndet kursus er også ba
seret på lærerens fortælling og børnenes genfortælling, men nu lader 
læreren dem læse det samme i skolens bibelhistorie, og ved kateketi
ske samtaler sammenlignes det læste med det, læreren har fortalt. 
Tredje kursus bør ikke påbegyndes, før det andet er grundigt gen
nemgået, og ej heller før børnene er rykket op i øverste klasse, hvor 
de skal til at lære Balles lærebog. I vid udstrækning bliver der her tale 
om repetition af andet kursus, derfor behøves det mundtlige fore
drag mindre i det bibelhistoriske stof. Tiden, der herved spares, skal 
iflg. Brammers anvisning bruges til uddybninger af temaer i Ny Te
stamente samt til kirkehistorie og Palæstinas geografi. Men så snart 
læreren bevæger sig fra repetition af gammelt kendt stof til noget 
nyt, skal den mundtlige fortælling genoptages. Fælles for de tre kur
ser er fonællingen et vigtigt element, og især synes han at anbefale 
denne metodes anvendelighed, når der stofmæssigt skal brydes og 
indvindes nyt land.

Den kateketiske metode er dog ikke skudt ud af religionsunder
visningen, men i forhold til den akroamatiske får den en supplerende 
stilling og anbefales af Brammer, hvor børnene på forhånd har noget 
kendskab til stoffet. Kristendommen er kommet til mennesker og er 
altså noget givet, derfor kan den selvsagt ikke »sokratiseres« frem. 
Følgelig må fortællingen dominere på religionsundervisningens om
råde. Sammen med denne erkendelse anviser Brammer som nævnt 
en hel ny ånd mellem lærer og elever baseret på frimodighed, kærlig
hed og tillid. En ny ånd og en ny metode, de to ting i forening var 
Brammers nytænkning.

Når børnenes undervisning har udartet sig ril remseri og hukom
melsesværk, må man efter Brammers mening tillægge lærerne skyl-
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den herfor. Mange har været for magelige og har ikke levet op til det, 
de enkelte metoder krævede af dem. De tror, »det er nok at vise Bør
nene Blade, som de næste Dag skulle have gjennemlæst og læn uden
ad, eller i det højeste lade Lee tien blive oplæst af Bogen, og tilføie 
et par Forklaringer hist og her. Dersom de nu paa samme tankeløse 
Viis examinere ved blot at spørge om Fortællingen med de Ord, som 
findes til Titel paa Historien i Lærebogen, er et intet Under, at Bør
nene kunne opramse Bogen fra Først til Sidst, uden at kunne besvare 
de simpleste Spørgsmål, saasnart man forlader Bogens Ord. Men her
ved sker det da også, at Skoleundervisningen i et af de allervigtigste 
Fag bliver saa godt som spildt, og at en Kundskab, der efter sin Na
tur maate være Børn den meest tiltrækkende, bliver dem kjedsom
melig. Det er især det mundtlige Foredrag, som skal forebygge disse 
store Onder*. Således indleder Brammer et afsnit om metoder i reli
gionsundervisningen, og han slutter på denne måde: »saa mærker 
ogsaa Børnene paa os, at vi have en hjertelig Glæde af at fortælle 
dem om Guds Huusholdning med Menneskeslægten, og de føle en 
hellig Længsel efter at høre Mere og Mere om Noah i sin Ark i Abra
ham i Mamre Lund og Joseph i Ægypten og Moses i Ørkenen og 
David med sin Hyrdestav og Daniel i Løvekulen og Frelseren i Kryb
ben og paa Golgatha og paa Himmelfartsbjerget«.

I »Sorgen og Fristelsens Time«, i »vaagne Nætter, og naar Sandser- 
ne sløves« er det kun de færreste mennesker, der er i stand til at finde 
trøst og styrke i bibel- og salmebogen. Derfor er det vigtigt, mener 
Brammer, »for enhver Christen, at bevare en Skat af Bibelsprog og 
Kjærnepsalmer i sin Hukommelse, . . .« »Derfor må det ingenlunde 
forsømmes itide at give Børnene denne Skat med for hele Livet«. Føl
gelig skal der stadigvæk læres skriftesteder og salmevers udenad, men 
man må ikke glemme, at iflg. Brammer skal disse lektier først og 
fremmest læres på skolen ved de samme metoder og i den samme 
ånd og tone, som tidligere er omtalt. Dermed har Brammer lagt næ
sten hele ansvaret på læreren, idet børnenes hjemmearbejde er be
grænset til en repetition. Til gengæld er Brammer meget betænkelig 
ved at lade børnene lære udenad i lærebøger. Han fremkommer med 
enkelte betragtninger over, hvilke fordele der kunne være herved, 
men disse fordele gendrives med argumenter, der hidrører fra hans 
almindelig agtpågivenhed over for remseri, hukommelsesværk og 
misbrug af bøger. Desuden nærer han frygt for, at elever, der lærer
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sætninger udenad fra en lærebog, senere skal forveksle dem med 
skriftsteder.

Ifølge Brammer møder børnene op i skolen med en naturlig stræ
ben efter lærdom, og de har også på forhånd en god hukommelse. 
Hermed lægges også ansvaret for børnenes fremgang over på læreren, 
hvis opgave det især bliver at lede børnene i den ønskede retning og 
samtidig tilfredsstille deres videbegær. I tilknytning til bibelhistorie 
skriver Brammer om børnene: »De sidde jo allerede gjerne stille for at 
høre maadelige Eventyr, og ville hellere høre de samme om igjen, 
end slet ingen Historie høre. Kan der da være nogen Tvivl om, at de 
med Begjærlighed ville lytte til, med Glæde mindes de vidunderlige 
Fortællinger, Herren selv har kundgjort os ved de hellige Skribenter«. 
»Ere nogenlunde opvakte Børn da uvidende i Bibelhistorien eller 
ligegyldige ved den bibelhistoriske Kundskab, de blot i Hukom
melsen have opfattet, kan man gjerne med Sikkerhed sige, at det er 
Læremaadens Skyld«.

Vækkelse på Snedsted seminarium
Medens Brammer var ved at lægge sidste hånd på sin didaktik, blev 
han genstand for en hensynsløs kritik, og det var endog fra trosfæl
ler, som han i meget følte sig på linje med. Årsagen hertil var den al
lerede omtalte andenlærer ved seminariet, P. K. Algreen. Han havde 
forbindelse til vækkelseskredse og efter at have deltaget i gudelige 
forsamlinger, blev han efter henstilling fra kancelliet afskediget fra 
seminariet. Herved kom Brammer i unåde hos forsamlingsbevægel
sen, idet man mente, at han ikke havde gjort noget for at forsvare 
Algreen. Jac. C hr. Lindberg sluttede sig til bevægelsens mistænkelig
gørelse af Brammer? d og Pr. Nygård, der havde tilknytning til Algreen, 
offentliggjorde i Nordisk Månedsskrift 1881-82 en samlet skil
dring af begivenhederne, der med hensyn til Brammer og Snedsted 
seminarium var aldeles forvredet. Eftertiden havde været bedre tjent 
med de spredte primære kilder alene?2)

Som jeg tidligere antydede, var det Brammer, der bragte den kri
stelige vækkelse til Snedsted. Han var allerede dengang en ivrig for
kynder af evangeliet, og den teori, der mest optog ham, var tanken 
om det levende mundtlige ord, ved hvilket ånden levende forplanter
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sig til tilhørcrnc?3) En intellektuel myndighed hos Brammer og denne 
nye forkyndelsesteori satte sindet i bevægelse hos Algreen, og på pa
stor Chr. Sørensen, Sønderhå blev det til en vældig åndelig inspirati
on. Derfor er det rigtigt, når Fr. Nygård skriver, at der skete en bety
delig forandring hos pastor Sørensen, men først da han i juni 1831 
flyttede til Solbjerg på Mors, fik han en virkelig forkyndelse at bære 
frem. Der er bare ikke antydet, at Brammers tale om det levende ord 
kunne være årsag dertil. Et brev til Algreen samme år i december vid
ner om, at det centrale for pastor Sørensen netop er måden, hvorpå 
ordet forkyndes.

Fr. Nygård medtager i det følgende flere breve, der alle er dateret 
til tiden efter Brammers ankomst, og hvis indhold må betragtes som 
led i en åndelig brydningstid. Et af disse breve, dateret til maj 1831, 
er fra en skolelærer i Hørdum. Det fremgår af brevet, at han og Al
green en aften har fulgtes ad et kon stykke, og dagen efter sætter sko
lelæreren sig til at skrive et brev til Algreen, hvori han takker for en 
kristelig værdifuld samtale og ønsker, at de snart kan mødes igen, så 
de kan tale mere sammen. Brevet viser, at Algreen i foråret 1831 hav
de et budskab, som han er meget optaget af at bringe videre. Først 
efter disse breve skriver Fr. Nygård om Brammers ankomst til Sned- 
sted og om, at han bragte åndelig fornyelse med fra Sjælland. Han 
røber også, at det navnlig var Algreen, der blev ganske indtaget i 
Grundtvig. Men ved at indføre omtalte breve på et kronologisk ukor
rekt sted forvrider Nygård situationen og opnår, hvad der også tyde
ligt nok er hans hensigt, at nedvurdere Brammer til fordel for pastor 
Sørensen og Algreen.

Det er også en forvridning af historien, når det hos Fr. Nygård ser 
ud, som om Algreen er den, der knytter forbindelsen til vækkelses
kredse omkring Ålborg. Her er det langt vigtigere at henvise til den 
allerede omtalte elev C.C. Møller, der i 1831 dimitteredes fra semina
riet og straks fik ansættelse som lærer ved Stephansens institut i Å l
borg. Fra A. Heys bog om C. C. Møller ved vi, at han var stærkt kri
steligt påvirket a f  Brammer, da han rejste bort fra seminariet. Vi ved 
også, at han kom til at bo i huset hos Stephansen, som var en af de 
centrale personer i ovennævnte vækkelseskredse. Gennem samtaler 
med C. C. Møller har Stephansen hørt om Brammer og de store for
andringer på Snedsted seminarium. På den baggrund skal man for
stå, at Stephansen allerede i pinsen 1832 opsøger Brammer i Sned-
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sted for at tale med ham om oprettelsen af et hjem for forsømte 
børn. Det havde i lang tid været hans største ønske, og da det gik i 
opfyldelse, skete det med råd og vejledning fra Brammer?5) I 1836 
blev C. C. Møller også ansat i et børnearbejde, og her spillede Bram
mer en lignende rolle?6) Således kommer forbindelsen til Ålborg efter 
min mening i stand gennem C. C. Møller, hvorefter jeg mener, at 
Algreen snarere er en slags budbringer, når han alligevel besøgte sin 
familie i Ålborg?7)

En vigtigere rolle spiller Algreen derimod, når der tales om uover
ensstemmelse i synet på trosbekendelsen. Han havde i Ålborg i på
sken 1832 mødt en positiv indstilling til Grundtvigs syn på dåbspag
ten. Men uden at bekymre sig om forbehold og nærmere undersøgel
se rejste Algreen hjem med et nyt syn på dåbspagten. Da Brammer 
viste ham de fejl i synet på trosbekendelsen, som de allerede var eni
ge om, og forklarede ham, at det netop var disse fejl, Grundtvig gjor
de sig skyld i, gik Algreen til Chr. Sørensen, der nu var blevet provst; 
her fik han vistnok medhold. Derfor ser det hos Fr. Nygård ud, som 
om Brammer allerede i 1832 var i opposition til de folk, fra hvem 
vækkelsen få år senere bredte sig på Mors. På den anden side er der 
intet i de følgende år, der tyder på splittelse mellem Brammer, Al- 
green og Sørensen, men venskabet var måske fra begyndelsen mere 
moderat, end Fr. Nygård giver udtryk for. I 1833 fremkommer 
Brammer med en offentlig erklæring om sin holdning til trosbeken
delsen, men her er der tale om et led i kampen mod rationalisterne 
og ikke om en evt. lokal uoverensstemmelse?8)

Efter min mening var der et godt forhold mellem de tre, uden at 
det for Brammers vedkommende blev til virkeligt venskab. Algreen 
havde forsøgt at vinde sympati hos Brammer, allerede før denne an
kom til Snedsted?9) men for Brammer var Algreen en ubetydelig per
son indtil 1836. I 1834 og 35 skriver Brammer to breve til sin meget 
nære ven A. G. Rudelbach. Begge breve indeholder en længere re
degørelse om forholdene på seminariet og om vækkelse blandt semi
naristerne, uden at Algreen overhovedet er omtalt. Derimod nævnes 
provst Sørensen i Solbjerg en enkelt gang som »en Ven«. Det er også 
bemærkelsesværdigt, at Peter Larsen *Skneppenborg< havde høn 
meget om det kristelige seminarium i Thy, men om Algreen havde 
han hverken hørt eller på anden måde stiftet bekendtskab med før i 
august 1836*°) Og da Peter Larsen i januar 1837 kom til Snedsted, var
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et ikke Algreen, besøget gjaldt, men hans første og største mål var at 
få en samtale m ed forstander BrammerW

Eftersom det ikke var Algreen, der fremkaldte vækkelser på semi
nariet, tyder meget derimod på, at han selv har fået sin kristelige om
vendelse ved omgang med Brammer, og at han i øvrigt ingen rolle 
spillede før det netop omtalte besøg af Peter Larsen. Hvad der heref
ter skete, er vistnok i grove træk det, som Fr. Nygård beretter. Der
for vil jeg i det følgende kun overfladisk kommentere hans beretning 
for at knytte den til min redegørelse for det, der gik forud.

P. K. Algreen og de gudelige forsamlinger.
I forbindelse med Peter Larsens besøg blev der afholdt et forsam
lingsmøde på Mors hos provst Sørensen. Dette møde blev genstand 
for et fejlagtigt og ondsindet avisskriveri, og det blev igen optakten 
til den følgende udvikling. Chr. Kold, der om efteråret dimitteredes 
fra Snedsted seminarium, og Algreen var begge til stede ved mødet, 
og dermed kunne hverken Brammer eller seminariet holdes uden for 
debatten. Her bør det også indskydes, at manden bag avisskriveriet 
var en a f  Algreens tidligere elever, Poul Henriksen, Plade. Da Lind
berg tog sagen op i Nordisk Kirketidende, endte det med, at Bram
mer modtog en skrivelse fra Kancelliet, der anmodede om en forkla
ring fra både Brammer og Algreen.

Men før alt dette havde Brammer i lang tid prøvet at retlede Al- 
green bl.a. i sagen omkring trosbekendelsen, hvor en uenighed mellem 
dem kunne forvirre seminaristerne, hvilket især blev aktuelt, da Al
green begyndte at holde andagter med flere af dem. Disse andagter i 
sig selv havde Brammer ikke noget imod, men i visse tilfælde kunne 
der være fare for, at forsamlinger førte til sværmeri og sektvæsen. I 
1837 er det tydeligt, at Brammer nærer ængstelse for sådanne ten
denser, hvorfor han netop i dette år udgiver et skrift, hvori han øn
sker at advare og retlede forsamlingsbevægelsen}20 Dette skrift ud
kom i de dage, da debatten om det omtalte møde på Mors var på sit 
højeste, men det er sandsynligvis blevet til, efter at Algreen havde få
et forbindelse til skolelærer Pasmus Sørensen, Venslev, og efter at han 
i lang tid i sommeren 1836 havde strejfet omkring på Salling, hvor han 
på opfordring af Rasmus Sørensen deltog i en række pietistisk prægede 
forsamlinger. Det er uden tvivl disse kredse, Brammer hentyder til,
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når han i sit skrift advarer mod sværmeri og sektvæsen. Hvis det er 
rigtigt, som Fr. Nygård skriver, at der efter Algreens hjemkomst var 
sket en forandring med ham og hans andagter, så er Brammers æng
stelser og advarsler berettigede.

Derfor er det sandsynligt, at Brammer flere gange med venlige for
maninger havde prøvet at kalde Algreen til fornuft, men han ville ik
ke høre. Følgelig var det nu kommet så vidt, at Brammer gennem en 
officiel skrivelse måtte anmode ham om en forklaring til kancelliet. 
Samtidig med denne skrivelse sendte Brammer følgende brev: »Det 
gør mig ondt, kære Algreen, at det er kommet så vidt, at jeg må af- 
fordre Dem en sådan erklæring, som den, jeg i hoslagte embedsbrev 
har krævet. Snurrigt er det ellers for mig, at jeg sandsynligvis fore
kommer kancelliet som den, der ser igennem fingre med gudelige 
forsamlinger, medens jeg, som De ved, af andre beskyldes for at for
følge samme. Nu, jeg skal med Guds hjælp finde mig i begge dele, 
og i hvert fald stræbe at blive sandheden tro i kærlighed.«33)

Også Brammer indgav til kancelliet en erklæring om Algreen, og 
netop sandheden om Algreen er indeholdt heri. Han omtales som en 
dygtig lærer, hans andagter er billiget af Brammer, og hans egen er
klæring om deltagelsen i en ganske uskyldig forsamling på Mors 
stemte overens med det, som Brammer på forhånd vidste om hin af
ten. Derfor har Brammer intet at udsætte på Algreen, og i øvrigt me
ner han, at han selv øver langt den største religiøse indflydelse på ele
verne. Men på trods af denne positive, men også sandfærdige erklæ
ring om Algreen, kom der bud fra kancelliet om, at Algreen burde 
afskediges fra 1. maj 1838. Dette udløste en voldsom harme i forsam
lingsbevægelsen, og da ingen vidste, hvad Brammer havde skrevet 
om Algreen i sin erklæring til kancelliet, blev det ham, der i første 
omgang måtte tage skylden for afskedigelsen. Brammers skæbne blev 
derfor, som han selv skrev i ovennævnte brev til Algreen, at han fra 
kancelliets side blev betragtet som en oprører, med hvem man måtte 
føre tilsyn især med den måde, hvorpå han drev sin religionsunder
visning*4) Dertil kom fra mange af hans trosfæller beskyldninger om, 
at han var en af de højlærde »skriftkloge«, der gerne for sin karrieres 
skyld satte den kristelige andenlærer på porten.

Blandt disse beskyldninger skal man lægge mærke til, at Algrecn 
er meget tilbageholdende. Fr. Nygård citerer flere breve fra personer, 
der udtrykker deres harme mod Brammer, men kun et sted er det
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lykkedes ham at finde en antydning af kritik fra Algreen, der skriver, 
at det er m ed smerte, han har ladet sig overbevise om, at Brammer 
ikke er uden skyld i det, der er sket. »Så meget for mig er uimodsige
ligt vist, at han ikke har gjort et skridt for at forsvare mig«. I øvrigt 
mener Algreen, at det hele er Guds plan med hamP) Det er vist nok 
rigtigt, at Brammer ikke fuldt ud forsvarede ham, men Brammer var 
en smule naiv, og måske havde han troet, at det bedste forsvar for 
Algreen var sandheden. På den anden side var Algreens strejfen om
kring til forsamlingsmøder nok et stadigt større problem for Bram
mer, og i alt fald ville det nok ikke være et tab for seminariet, om han 
blev udskiftet med en lærer, der var uddannet af Brammer selv.

Christen Kold
Brammer skrev i sin erklæring til kancelliet, at han kun hos en af sine 
elever havde sporet en tilbøjelighed til konventikelvæsen, og herom 
var der allerede en bemærkning i pågældende elevs eksamenspapirer. 
Denne seminarist var Christen Kold. Han medvirkede også ved om
talte forsamling på Mors og blev en af hovedpersonerne i denne væk
kelse. Kold var en af de mange seminarister, der blev kristeligt vakt 
ved Brammers vidnesbyrd i Snedsted. På det grundtvigske vennemø
de i 1866 fremførte Kold ganske vist en anden forklaring på sin væk
kelse, men den virker temmelig usandsynlig og kan efter min me
ning kun bekræfte, at Kold forsøgte at tilsløre sit forhold til Bram- 
mer$6>

Der var to markante træk ved de lærere, der udgik fra Snedsted 
seminarium i disse år. De var ivrige efter at virke for kirken og den 
kristelige tro, og de var besjælet af seminariets pædagogiske ånd, som 
jeg gjorde rede for i forbindelse med Brammers didaktik. Kold var 
ikke anderledes, men han havde utvivlsomt særlige pædagogiske ev
ner, der satte ham i stand til at praktisere det, han lærte hos Bram
mer, og bl.a. derfor blev han den mest kendte af Brammers elever.

Kort tid efter opholdet på seminariet rejste han til Sønderjylland, 
hvor han straks i sit første embede og ved den første visitats kom i 
strid med provsten, fordi han ikke ville lade børnene lære Balles lære
bog udenad. Da striden senere blussede op, formulerede Kold sine 
teorier om børneundervisningen dels i en erklæring til biskoppen og 
dels i to indlæg i den sønderjyske avis ^Dannevirke*; det var i 1840.
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Ti år senere, da han stod foran sin livsgerning, skrev han en afhand
ling om børneskolen. Heraf fremgår det, at hans teoretiske grundlag 
er det samme, som da han skrev i »Dannevirke«)7)

I det følgende vil jeg fremhæve Kold som eksempel på den lærer- 
type, Brammer uddannede i Snedsted. Jeg har derfor sammenholdt 
1. udg. af Brammers didaktik med de teorier, Kold fremførte i 1840 
og 1850. Brammers didaktik udkom ganske vist først halvandet år ef
ter, at Kold havde forladt seminariet, men Koids teorier stammer fra 
et sekstimers ugentligt foredrag, hvor Brammer mundtligt fremførte 
sine pædagogiske synspunkter for de vordende lærere)8)

Koids sætningskonstruktioner tyder heller ikke på en direkte af
hængighed af Brammers didaktik, men både Brammer og Kold bru
ger f.eks. ordene »hukommelsesværk« og »tankeløshed« om det at læ
re udenad. Det er også bemærkelsesværdigt, at Kold i »Dannevirke« 
og i første halvdel af sin afhandling bruger det samme ord som Bram
mer ^mundtlig* om fortællende undervisning. Senere i afhandlin
gen, da han er mere inspireret af de grundtvigske tanker, bruger han 
betegnelsen ^det levende ord*.

I 1840 har det været et problem for Kold, at han i undervisnings- 
spørgsmål ikke kunne komme uden om Brammer, der efter Algreens 
afskedigelse blev upopulær i vækkelseskredse. Derfor forsøger Kold i 
sit første indlæg i Dannevirke at knytte sine teorier til Grundtvig. 
Her er hverken Brammer eller Snedsted seminarium nævnt, end
skønt han i det følgende afsnit fremstiller Brammers forslag til religi
onsundervisning punkt fo r punkt. Til de helt små ville Kold fortælle 
enkelte stykker af bibelhistorien, men senere skal den fortælles i sam
menhæng. Når dette kursus er afsluttet, fortælles en fuldstændig bi
belhistorie, samtidig med at der læres salmer og skriftsteder. Når 
børnene er ca. 10 år, d.v.s. når de rykker op i øverste klasse, skal tred
je kursus påbegyndes, og herom skriver Kold; »Men nu hedder det: 
»De ere jo rigtignok vakkre Børn og taler godt for sig; men de skulle 
dog have Lærebogen (det vil sige på Ramse).« . . .  De kjære Navne og 
Erindringer møder Børnene igen i Lærebogen for en Deel; men nu 
skal de trues i dem; thi hvo fortænker Børnene i, at de ere kiede af at 
læse en bog så ofte, at de kan den udenad . . . «39) Kold ville nok un
dervise efter Balles lærebog, men hele bogen som udenadslektie kun
ne han ikke gå ind for. Han udtrykker sig ganske kort og unuanceret, 
men inspirationskilden er tydeligt nok Brammers mere detaljerede
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fremstilling. Ligheden fortsætter endog ind i frygten for, at udenads
læren vil kunne ødelægge det, der gennem fortællinger allerede er 
opbyggeti0)

To måneder senere har Kold et nyt indlæg i »Dannevirke«. Her 
fremdrager han en modstanders alt for høje tanker om bøger og spør
ger: »Hvorfor skulde vi foretrække den unaturlige Vej gjennem Bø
ger, for den meget mere naturlige og lette gjennem Munden til Øret?« 
Kold mener, det er lærerne, der skal tilegne sig de lærdomme, som 
findes i Balles lærebog. Derefter skal de mundtligt meddele stoffet 
til eleverne, således at de klart og tydeligt kan have en forestilling 
om, hvad bogen vil bibringe dem. I dette indlæg kunne der snarere 
være tale om en inspiration fra Grundtvig, f. eks. i talen om bøger. 
Men hvorfor skulle man gå denne omvej? Kold havde endnu kun et 
overfladisk kendskab til Grundtvig og de grundtvigske præster. Mere 
nærliggende er det, at Kold også i disse ting holder sig til Brammers 
didaktik, selv om der ikke findes et særligt afsnit heromi1) I øvrigt 
kan Brammer mundtligt have gennemgået flere ting i et omfang, vi 
ikke kender. Disse teorier fremsatte Kold i »Dannevirke« ca. tre år ef
ter seminarieopholdet. Både kristeligt og pædagogisk var han rustet 
til kamp, og det kan ikke længere skjules, at Brammer var hans 
igangsætter, og indtil 1840 havde Kold endnu seminariets undervis
ning i frisk erindring.

Da Chr. Kold i 1850 skulle begynde sin livsgerning, skrev han en 
afhandling »Om Børneskolen«, som først efter hans død blev offent
liggjort. Men hvad ville Kold opnå med denne afhandling? Hvad el
ler hvem afholdt ham fra en evt. offentliggørelse af den? Efter min 
mening er denne afhandling i vid udstrækning grundtvigsk efter
snak, som Kold forsøger at koble sammen med erindringer fra Bram
mers undervisning i Snedsted. Måske har han selv indset det og kom
met til klarhed over, at han snarere skulle gøre en indsats på det 
praktiske område, men afhandlingen kan også være blevet kasseret af 
Grundtvig.

I begyndelsen af afhandlingen fremhæver Kold de almindelige 
mangler ved den daværende religionsundervisning. Han påstår, at 
den traditionelle kateketiske metode er fremmed og unaturlig for dan
skere. Det viser sig deri, at kun ganske få seminarister driver denne 
kunst så vidt, at de blot nogenlunde magter den; men dette problem 
havde Brammer allerede berørt side 66. Metoden bør derfor efter
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Kolds mening kun anvendes ved undervisning i matematik, geome
tri og alm. tegning, medens bibelhistorie, fædrelandshistorie og 
hvad, der ellers skal højne mennesker, bedst bibringes ved fonæl
ling. Fortællende undervisning er det samme, som Brammer kalder 
den akroamatiske metode, og det er en selvfølge, at denne metode er 
den herskende i disse fag, skriver Brammer s. 298. I enhver undervis
ning er der fare for, at kedsomhed og trivialitet indsniger sig i klas
sen. Lærerens bedste middel til at imødegå denne fare med er fonæl
linger. Især i religionsundervisningen er livlige fortællinger den ene
ste rigtige vej til at bibringe børnene lærestoffet og religiøse følelser. 
Ved en levende og barnlig fortælling om Herrens besøg hos Abraham 
anviser Kold, hvorledes man kan fortælle for børn. Denne fortælling 
er holdt på et niveau, der ligner de fonællinger, Brammer skrev i sin 
lærebog fra 1832, »Det hellige Land . . .  «

Selv om Kold på mange områder i undervisningen foretrækker 
Brammers akroamatiske metode, foragter han dog ikke katekisatio- 
nen. Den er nærmest en slags kunst, siger han, »men det er med den
ne kunst som med andre kunster, at kun mesterlig udført er den no
get. Jeg har kun hørt een mand, nemlig biskop Brammer i Århus, 
der har kunnet gøre det således, at målet derved er blevet opnået«. 
Både Kold og Brammer nævner en række egenskaber som forudsæt
ninger for en dygtig kateket. Der er stort set enighed mellem dem 
om disse ting, dog nævner Brammer som det første og vigtigste et 
blidt udseende og et godmodigt væsen, der kan vinde børnenes tillid.

Kold skriver videre i sin afhandling, at skolens opgave i første om
gang går ud på at vække ånden i mennesker. Hvis det lykkes, vil bør
nene senere i livet skaffe sig oplysninger ved bl.a. læsning. Men hos 
almuens børn skal man ikke forvente en selvstændig læsning før i 
12 - 13 års alderen; derfor må fortællingen fonsætte hele skolen 
igennem. Her er det især en opgave til læreren at leve op til kravet 
om livlighed og afveksling. Så snart livligheden aftager, og ensfor
migheden indtræder, mister fortællingen sin berettigelse. Disse 
ting behandler Brammer i didaktikken § 5 og 11.

Om læsning skriver Kold, at det virkelige liv viser os, hvor sløjt det 
står til. Kun de færreste almuefolk forstår præstens tale, og kun få 
bønder forstår f.eks. en almindelig valgtale. Disse mangelfulde til
stande kunne man gøre noget ved, hvis man i stedet for at bruge syv 
år til at bane skriftvejen, straks betrådte den af naturen anviste og al-
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lerede farbare vej fra mund gennem øre. Men i dag er man kommet 
så vidt, at læsning betragtes som hensigt og ikke som det, den er, et 
middel til oplysning. Koids tanker om faget læsning er dermed ud- 
tømte, men i virkeligheden har han ikke sagt andet og mere end, 
hvad Brammer også indskærpede s. 186.

Dernæst skriver Kold om regning og forklarer, at hovedregning 
bør gå forud for tavleregning, og at børnene skal lære at regne med 
størrelser f.eks. papstykker, førend det kan nytte at lære dem talteg
nene. Her er Kold også i fuld overensstemmelse med sin gamle for
stander, der dog indrømmer, at han på dette område er inspireret a f  
bl.a. Pestalozzi. Brammer skriver s. 248, at den naturligste måde, 
hvorpå man kan give børnene begreb om tal, er, »at man gjør dem 
Tallene anskuelige ved legemlige Gjenstande«. Lidt senere fremhæv
er han på samme måde, at hovedregning må gå forud for cifferreg
ning.

»For at undervisningen kan være sand og virkelig, udfordres tven
de stykker«, mener Kold. Læreren må være gennem trængt af kærlig
hed  til og levende interesse for arbejdet med børnene. Dernæst må 
den sag, der skal meddeles, være af en sådan beskaffenhed, at eleven 
på sit åndelige standpunkt er i stand til at modtage den (s. 40). Chr. 
Koids formulering er kort og unuanceret, men ellers er han på linje 
med, hvad Brammer skrev om læreånden bl.a. s. 126 f.

Koids afhandling indeholder desuden børnepsykologiske overvej
elser. Også hans oplysning i den henseende kan stamme fraseminarie- 
opholdet. I forordet til didaktikken skriver Brammer, at eleverne får 
de nødvendige psykologiske kundskaber forud for pædagogiske fore
drag (fonalen s. XIII). Hvis Kold, som jeg har antydet, har haft refe
rater eller andet materiale fra disse timer, har han sandsynligvis også 
haft det for psykologiens vedkommende.

Det sidste punkt i Koids afhandling er kravet om afskaffelse at ek
samen. Her synes han at være uenig med Brammer. I hvert fald er der 
uoverensstemmelser i deres skriftlige fremstilling. Ifølge Brammer 
skal der holdes daglig eksamination, men den er først og fremmest 
tænkt som lærerens kontrol på sin egen undervisning. De offentlige 
eksaminer er også en slags prøve på læreren, hvor han ikke kan skju
le, hvilken ånd der på de andre dage hersker i skolen. Har der været, 
hvad Brammer vil kalde den rigtige ånd, vil børnene opfatte den of
fentlige eksamen som noget højtideligt. Kold kræver den afskaffet,

102



men udtrykker sig i øvrigt kun om de negative sider ved de bestående 
eksamensformer, og herom er han sikkert ikke uenig med Brammer.

I nærværende undersøgelse har jeg ikke kunnet konstatere en selv
stændig holdning hos Chr. Kold. Han besidder i det væsentligste de 
samme teorier, som han lærte på Snedsted seminarium. Men Chr. 
Kold har unægteligt været den af Brammers elever, der mest af alle 
førte disse nye tanker frem for offentligheden, selv om mange andre 
Snedsted-seminarister upåagtet drev deres skoler på samme måde.

Udviklingen i Thy og på seminariet indtil 1848. 
Thylandske bønder havde fra gammel tid været både rige og oplyste. 
I seminarieforstander Bentzons periode var landet blevet tæt besat 
med unge seminarieuddannede lærere. Det betød, at også befolk
ningen i almindelighed var bedre oplyst nu end tidligere. I 1830erne 
var en stagnationsperiode forbi; nu var der igen penge til nye opgaver 
og en ny udvikling. I den situation var der ikke baggrund for en væk
kelse i Thy, men det betød ikke, at man miskendte åndelige værdier. 
Pastor Inger slev, Vestervig var Brammers bedste ven i Thy. Han hav
de også tilhørt kredsen omkring Grundtvig og var venligt stemt over 
for vækkelsen, men i Thy blev han en meget yndet prædikant, uden 
at der opstod et særligt kristeligt røre omkring ham. Det samme kun
ne siges andre steder om adskillige andre dygtige prædikanter.

I Brammers menighed i Snedsted var der heller ikke baggrund for 
store omvæltninger. Derfor skal hans betydning for den grundtvigske 
vækkelse alene ses ud fra hans gerning som forstander for seminariet. 
Her gav han sine elever en ny læreånd og en kristelig påvirkning, som 
de tog med sig ud i lærergerninger. De, der fik ansættelse, hvor der i 
lang tid ingen udvikling havde været, kom i mange tilfælde til at for
berede et vækkelsesgennembrud. En stor del af Brammers elever ved 
man ikke noget om, måske var der mange kristeligt vakte, som tilpas
sede sig de lokale forhold og gjorde deres gerning i stilhed. To af dis
se »stille« seminarister har jeg tilfældigvis fundet oplysninger om, 
fordi de begge forsvarede den kendte og meget ivrige talsmand for 
vækkelsesbevægelsen, lærer CarlParmo Petersen, som i 1837 kom til 
Hvidbjerg i Thy. Da der inden længe opstod konflikt mellem ham og 
beboerne, blev han offentlig forsvaret af lærer Iver Pedersen, der di-
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mitteredes fra Snedsted seminarium 1834. Sagen endte med, at C. 
Parmo Petersen overflyttedes til Hillerslev nord for Thisted. Her hav
de han samarbejdsvanskeligheder med præsten, men en kollega, 
Morten Christensen, dimitteret fra Snedsted seminarium 1838, blev 
hans ven og mægler.

Brammers afrejse fra Snedsted.
Overalt vandt seminariet et godt ry især for den gode ånd, der her
skede i undervisningen. Herom skrev Thisted Amtsavis i 1842 bl.a. 
»At dette almindeligvis erkjendes, kan også skjønnes deraf, at alle 
ved sidste Examen dimitterede Seminarister havde modtaget Tilbud 
om Ansættelse allerede før Dimissionen«. Herefter udtrykkes der øn
ske om, at Brammers efterfølger ved seminariet må virke med samme 
dygtighed og" nidkærhed. Den samme avis skrev i 1843 en lang arti
kel om Brammers afrejse fra Thy den 20. marts. Om Brammers for
hold til menigheden står der bl.a. »Den overordentlige Agtelse og 
aandelige Kjærlighed, han havde erhvervet sig hos sin Menighed, er 
noksomt bekendt; og tydeligen blev det lagt for Dagen ved hans Af
skedsprædiken og ved de mange Besøg Menighedens Medlemmer af
lagde ham inden hans Afrejse, hvor nødig den mistede en Sjælesør
ger, der havde virket til så megen Velsignelse«.

Af en anden artikel i samme avis fremgår det, at han formentlig 
tog med skib fra Vilsund. Her var seminariets lærere og elever mødt 
op for at sige det sidste farvel, men søndag den 12. marts havde der 
været en elevfest, hvor mange gamle og alle nuværende elever havde 
overrakt deres forstander »en smukt udarbejdet Sølv-Themaskine 
med Indskrift. Den ældste af hans tilstedeværende Disciple overrakte 
ham Hædergaven med nogle Ord, hvori han takkede ham og tolkede 
de Følelser, der maatte besjæle alle hans Elever ved Tanken om, hvad 
han havde været for dem, for Skolevæsenet i det Hele og for Christe- 
lig Oplysning. Derpaa istemmede en af Seminarist J. Christensen 
forfattet Sang. Med rørt Hjerte takkede han (Brammer) saavel ældre 
som yngre Elever for det skjønne Bevis, han havde modtaget paa de
res Kjærlighed, bad de Tilstedeværende at bringe hans hjertelige Tak 
til de Fraværende, og skildrede i sin hjertelige Tale det Formaal, han 
stedse havde sigtet til ved sin Undervisning«42
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Der er især to ting, man skal hæfte sig ved i disse artikler: For det 
første rygtet om den gode ånd, der herskede i Brammers undervis
ning, for det andet gentages tillægsordene kærlig og hjertelig. Ikke 
blot i Thisted Amtsavis, men overalt knyttes disse ord til Brammers 
person. Det var også kærlighed og hjertelighed, man fornemmede 
bag hans vejledninger i lærebogen. Derfor er der ganske givet tale 
om egenskaber, som man skal tillægge stor betydning, når man vur
derer Brammers indflydelse på seminaristerne.

Kampen for en ny undervisning føres videre. 
Ifølge Thisted Amtsavis takkede en elev Brammer for hvad, han hav
de været for skolevæsenet og for kristelig oplysning. Disse to kunne 
for Brammer ikke adskilles. Selv skrev han i et brev sidst i 1840erne 
om Snedsted-tiden, at hans bestræbelser altid gik ud på, »at udbrede 
Guds Rige i den Kirke, der var mig betroet, og til hvilken ogsaa mine 
Disciple hørte, men tillige ved dem i de Skoler, der skulle blive dem 
betroede. Jeg vilde, ja jeg kunne ikke føre nogen anden Christen- 
domslære paa Cathedret end paa Prædikestolen«. Som biskop på Lol
land søgte Brammer at indføre en fortællende metode i religionsun
dervisningen; derfor udsendte han til provsterne et cirkulære, hvorfra 
jeg citerer: »Den rette Methode tilsteder, ja forudsætter megen Fri
hed . . . , og den vil just befordre Lysten og Livligheden ved det le
vende Ord, Selvvirksomhed og Afvexling. Naar Foredraget over Bi
belhistorien bestaar i Indenadslæsning, Examinationen i Udenads- 
læsning og der fares saaledes fort Aar ind og Aar ud, kunne hverken 
større Repetitionslektier eller stundom anstillede vidtløftige Katechi- 
sationer raade Bod paa Kjedsommeligheden eller gjøre den materielle 
Bogkundskab levende. Men naar Læreren fortæller Børnene Histori
en, og lader dem atter fortælle den med deres egne Ord . . . anven
des der en Methode, som, naar en god Læreaand og Guds Velsignelse 
ikke fattes, vil gjøre dem denne Læregjenstand kjær og uforglemme
lig«” )

Cirkulæret viser, at Brammer helt åbenlyst arbejdede på at indføre 
den samme undervisningsform, der fem år tidligere i forbindelse 
med Kold-striden mødte stor modstand hos gejstligheden.

Også de tanker, der lå bag højskolebevægelsen, fremførte Bram-
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mer længe før 1850. På forskellige måder forsøgte han tillige at føre 
dem ud i livet. F.eks. opfordrede han i sin lærebog seminaristerne 
til at holde aftenskole for ungdommen. I 1840 anmodede han Vi
borg Stænderforsamling om at fremskaffe midler til aflønning af læ
rere, der i fritiden ville oplyse almuens konfirmerede ungdom. I 
1849 havde han endnu ikke set frugter af sine anstrengelser i den ret
ning og skriver herom i et brev: »Skulle vi da lade Sagen falde? nei, vi 
tør det ikke. Dertil er . . . Almuens Stilling i Danmark for vigtig. Vi 
maa i Herrens Navn udkaste Garnet paany . . . ikke mistvivle om 
Vext, naar vi have plantet og vandet i Vorherres Navn, men taalmo- 
dige og standhaftige bie paa hans Time. Hvo veed, om den ikke nu 
er ganske nær?*W

Snedsted seminariums stolthedsperiode ophørte ved Brammers af
rejse. Hans efterfølger, Ludv. Chr. Müller, var en åndfuld og nær
mest genial discipel af Grundtvig. Han havde det folkelige præg over 
sig og besad ualmindeligt gode evner til fri mundtlig meddelelse. 
Men Müller var unægtelig en meget ensidig forstander, og han evne
de ikke at holde seminariets økonomi og ydre forhold i samme stand 
som før. Fra hans periode hører man gentagne gange om seminariets 
forfald, endskønt de daværende bygninger var opført i 1827.

Pædagogik havde ikke Müllers interesse. Dette fag skød han helt 
fra sig over på tredjelæreren, og i regnetimerne kunne man i hans pe
riode uanfægtet synge kæmpeviser, hvilket i mere end en henseende 
er betegnende for Müllers ledelse af seminariet. Engang skulle han 
selv have indrømmet, at han aldrig kunne overgå sin formand i at 
uddanne dygtige lærere, men i visse henseender mente han at kunne 
nå længere end Brammer. Dermed antydede Müller selv, hvor me
sterligt han udøvede den folkelige fortællemetode, som Chr. Kold 
havde fremført i Sønderjylland, medens Müller selv var kapellan i Ri
be. Det var netop på dette praktiske område, Müller gjorde sin stør
ste indsats for skolevæsenet. De teorier, han gik ud fra i sin undervis
ning, fremsatte Müller offentligt i en artikel i Dansk Kirketidende i 
1849; men her fremfører han de samme teorier, som Brammer allere
de havde peget på i sin lærebog fra 1838. Müller havde sin stilling 
som seminarieforstander meget kær, men han blev syg og døde alt 
for tidligt i 1851.
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NOTER:
1) Saml. til jysk Hist. og Topogr. 4.R. l.B. s. 386. 2) Nordisk Månedsskrift 1881-82. 
Fr. Nygårds artikler om Kristenlivets vækkelseshistoric på Mors og omegn. 3) Nordisk 
Månedsskrift 1881 I, s. 261. 4) Nordisk Månedsskrift 1881 s. 272. 5) A. Hcy: C. C. 
Møller 1891. s. 22 ff. 6) A. Hcy: C. C. Møller, 1891 s. 24. 7) A. Hey: C. C. Møller 
1891 s. 28 og s. 32. 8) G. P. Brammer: Ungd.liv. 1884 s. 30. 9) H. L. Martensen: »Af 
mit Levned« s. 13. 10) G. P. Brammer: Ungd.Liv. 1884 s. 154. 11) Brev fra Brammer 
til Grundtvig d. 16. Juli 1825. 12) G. P. Brammer: Ungd.liv. 1884 s. 188 og s. 192. 
13) P. Nedergaard: Sogne- og Præstehist. bd. 5 s. 729. 14) Tidsskrift for Kirke og The
ologie 1833 bd. Ils. 258. 16) Tidsskrift for Kirke og Theologie 1833 bd. II, s. 257-304. 
17) Brev fra Br. til A. G. Rudelbach 5-7-1834. 18) Thisted Amtsavis 1943 nr. 13, 32, 
35, 37 og 43. 19) Dele af Balles lærebog skulle børnene kunne udenad, før de forlod 
skolen. 20) Chr. Kold: Om Børneskolen, udg. 1877 s. 16. 21) Fr. Nygårds afh. i Nor
disk Månedsskrift 1881 II. s. 363 ff. 22) Mange skribenter har ukritisk anvendt F. Ny
gårds fremstilling i Nordisk Månedsskrift og derfor bidraget til at fastholde Nygårds 
urigtige oplysninger. 23) Brev fra Brammer til A. G. Rudelbach 21-5-1830. 24) Fr. Ny
gårds afh. i Nordisk Månedsskrift 1881 I, s. 254. 25) Fr. Nygårds afh. i Nordisk Må
nedsskrift 18811, s. 407 f. 26) A. Hey: C. C. Møller 1891 s. 52 ff. 27) Fr. Nygårds afh. 
i Nordisk Månedsskrift 18811, s. 402. 28) Tidsskrift for Kirke og Theologie 1833 bd. 2 
s. 295 ff. 29) G. P. Brammer: Ungd.liv 1884 s. 324. 30) Fr. Nygårds afh. i Nordisk Må
nedsskrift 1881 II s. 324 f. 31) Fr. Nygårds afh. i Nordisk Månedsskrift 1881 II s. 328. 
32) G. P. Brammer: Et par Ord om gudelige Forsamlinger uden for Kirken 1837. 33) 
Fr. Nygårds afh. i Nordisk Månedsskrift 1881 II s. 273, 343 og 358. Jf. også s. 242, der 
antyder et evt. misbrug af »det lev. ord« hos de vakte. 34) L. Koch: Den danske Kirkes 
Historie 1883 bd. 2 s. 225. Kancelliet anmoder biskop Fogtmann i Ålborg om at holde 
opsyn med religionsundervisningen på Snedsted seminarium i 1840, da striden med 
Chr. Kold unviklede sig i Sønderjylland. 35) Fr. Nygårds afh. i Nordisk Månedsskrift 
1881 II s. 365. 36) Fr. Nygårds afh. i Nordisk Månedsskrift 1881 II s. 205. 37) Chr. 
Koids indlæg i Dannevirke er gengivet i Andreas Austlids bog »Chr. Kold« 1951 s. 36 
ff. Chr. Kold: Om Børneskolen 1851. 38) Lærer P. Henriksens dagbog i Saml. til Jysk 
Hist. og Topogr. 4. R. 1. B. s. 388 og G. P. Brammers Didaktik og Pædagogik 1838, 
Forord s. XI. 39) Se note 37. 40) G. P. Brammer: Didaktik og Pædagogik 1838 s. 313 
og 323-325. 41) G. P. Brammer: Didaktik og Pædagogik 1838 bl.a. s. 38 og s. 231. 
42) Thisted Amtsavis 1842 nr. 116 og 1843 nr. 37. 43) G. P. Brammer: Danmarks Sko
levæsen 1850 s. 99 og s. 177. 44) G. P. Brammer: Danmarks Skolevæsen 1850 s. 181 f. 
45) Chr. Hauch: To Seminarieforstandere 1920 s. 72. M. Eskesen: Ludv. Chr. Müllers 
Saga 1907 s. 152. 46) J. Larsen: Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1818-98 s. 
115.
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Fiskemad i Agger
AF KR. MADSEN

Engang for snart mange år siden skulle jeg i aftenhøjskolen holde to 
foredrag om det dandke fiskeri og dets udvikling, og til den ende 
måtte jeg studere forskelligt materiale om emnet, og her faldt jeg 
over en oplysning om, at danskerne var et af de mindst fiskespisende 
folk i verden.

Det overraskede mig meget, for vi har da her i landet så god en ad
gang til hav og fjord, som ikke mange lande, i hvert fald i Europa. 
Og når jeg tænker på min opvækst i fiskerlejet Agger, var det den
gang sådan, at vi, i hvert fald i fiskeperioderne, spiste fisk, bogstave
ligt talt hver eneste dag i ugen, måske lige med undtagelse af sønda
gen. Ja, somme tider spiste vi fisk et par gange om dagen. Og vi kun
ne lide det, selv om der var fiskearter, vi syntes mindre om end om 
andre.

Jeg har tænkt på de følgende sider at fortælle lidt om de mange 
slags fisk, vi spiste, for det var næsten et utal af arter, der blev brugt i 
madlavningen i et fiskerhjem. Derude var det i havert fald ikke, som 
jeg senere erfarede, at det var i »indlandet«, at man faktisk kun kend
te kogt torsk og stegte sild eller rødspætter. Jeg har talt over tyve arter 
op, som jeg som barn og ung blev præsenteret for ved spisebordet, 
enten til middag eller aften.

Jeg begynder med torsken. Oftest var det i fiskeperioderne fersk, 
kogt torsk, og tro nu ikke, det var nogle elendige små eksemplarer, 
som fiskerne ikke kunne afsætte andetsteds. Nej, når en fisker tog en 
torsk med hjem til eget forbrug, kunne man være sikker på, at det 
var et udsøgt eksemplar af racen, den bedste, han kunne finde, helst 
ikke under 4-5 kilogram, med et lille hovede, en bred ryg og en god, 
dyb fure i nakken. Så var det nemlig en fed torsk. Hovede, lever, 
rogn (bukserne), og ofte mavesækken og svømmeblæren (æ suen) 
blev spist. Mavesækken blev selvfølgelig behørig rengjort og skrabt, 
og kogt med, og den smagte virkelig godt, ligesom lever og rogn reg-
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nedcs for rene lækkerbidskener. Var det en stor torsk, kunne disse 
dele og måske et enkelt kropstykke række til adskillige personer. Kø
det på hovedet mentes at have en særlig fin smag. — Og så var det 
hele saltet, som det skulle — i gryden! — Fisken blev selvfølgelig 
nydt med pillede kartofler og sennepssovs til. Hvis mor var særlig 
spendabel, kom der en god klat smør i sovsen. Og som vi spiste! Jeg 
har ofte hørt opfordringen: »Spis fisk, og spar på kartoflerne, de er 
»tilmad«.

I December måned tog man en dag særlig mange torsk og kuller 
med hjem. Det var til nedsaltning. Den dag blev vi til middag præ
senteret for et stort fad med kogte torskehoveder, lever og rogn. Vi 
betragtede det som et festmåltid, og så fik vi børn lov til at gå på jagt 
efter torskens »forstand«, sådan kaldte vi de to små, takkede sten, der 
ligger i fiskens hjerne. Det er vistnok dens ligevægtsorgan. For vi 
børn gjaldt det om at få så stor en samling af disse sten som muligt. 
Vi brugte dem undertiden sammen med knapper som betalingsmid
del, når vi handlede billeder. — I løbet af vinteren, når fiskeriet på 
grund af uvejr lå stille, tyede husmoderen så til saltkarret med den 
nedsaltede torsk eller kuller, for fisk kunne man ikke undvære! Når 
det var vandet passende ud inden kogningen, smagte det fortræffe
ligt.

I forårs- og sommermånederne tørrede man en del torsk og kuller. 
De blev rensede og rygflækkede. Desuden blev de »spilede«. D.V.S., 
en tynd, flad pind, en spiler, blev tilspidset i begge ender, med et 
hak inden for spidsen til at tage imod med, blev i et antal fra 2 til 4 
eller 5, alt efter fiskens størrelse, presset ind i kanten på rygsiden, så 
de spændte tværs over fisken. Når denne tørrede sad spilerne i kraf
tigt spænd. Fiskene blev nu ved halerne bundet sammen to og to og 
hængt til lufttørring på en snor eller en stang på »æ hjell«, et stativ af 
pæle, der foruden til dette også brugtes til at tørre fiskeredskaber på, 
og ligeledes gjorde tjeneste som tørrestativ, nårder var storvask. Den 
aften, der var hængt fisk til tørre eller middagen derefter stod det 
igen på kogte torske- og kullerhoveder, rogn og lever.

I den første tid, især hvis det var varmt og lummert i vejret, måtte 
de spilede fisk ses efter for spyfluernes æg, og det måtte gøres flere 
gange om dagen. Hvis æggene fik lov at blive siddende, udviklede de 
sig hurtigt til maddiker. Skete det alligevel, blev fisken kasseret som 
menneskeføde. Men i løbet af nogle dage var fiskens overflade så tør,
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at spyfluens læggebrod ikke kunne trænge ind, og så var den fare 
overvundet. — Fisken blev nu hængende ude, indtil den var hård og 
tør som træ. I regnvejrsperioder kunne det dog blive nødvendigt at 
tage den ind. Når den var helt tør, blev spilerne taget ud, og fisken 
lagredes på et helt tørt sted, og da det var ferskt, kunne det holde sig 
i næsten ubegrænset tid. Vores tørrede fisk blev hængt op på loftet, 
på siden af skorstenen.

Når det skulle bruges i husholdningen, blev det taget frem aftenen 
før og savet eller hugget i passende stykker. Det var umuligt at skære 
i det. Derefter blev det lagt i blød natten over for næste morgen at 
fylde to-tre gange så meget som da det var tørt. Det kom i gryden, 
blev saltet med meget salt og fik tilsat en lille smule soda, for at det 
kunne blive godt mørt. Så skulle det koge tre-fire timer inden serve
ringen med kartofler og som regel sennepssovs til. Hvor smagte det 
godt, langt bedre, syntes vi, end den salte og halvsure klipfisk, som 
nogle købte henne i Brugsen. — Om aftenen eller næste dags mid
dag fik vi levningerne med stuvede kartofler til. — Jo, torsken var en 
nyttig fisk!

Jeg har nævnt kulleren, en art torsk, mindre end denne, men fede
re. Den blev som torsken spist fersk kogt eller saltet, og som saltet 
regnedes den for langt bedre end torsken. Denne kunne godt efter 
lang tids saltning smage lidt »rowsket« (harsk), men spistes alligevel. 
Det tog man ikke så nøje, og intet måtte gå til spilde. Det skete næ
sten aldrig, at kulleren fik denne skavank. Den er federe og fastere i 
kødet end torsken og tager ikke så let mod saltet. — Mærkeligt nok 
spises der i landet uden for fiskernes kreds ikke mange kuller, og vi 
kunne da heller ikke forstå, at folk oppe i »æ land«, somvi måske lidt 
foragteligt sagde, hellere ville have en >arm« (mager) torsk end en fed 
kuller.

Den dag, man havde taget torsk og kuller med hjem til nedsalt- 
ning, eller måske var det først dagen efter, var aftensmaden, syntes vi 
et festmåltid, for da fik vi kropningl - Kullerhovederne og nogle af 
de mindste torskehoveder fik gæller og tunge fjernet, og det derved 
fremkomne hulrum blev fyldt af en dejg, lavet af mel, fiskelever og 
forskellige krydderier. Disse hoveder blev nu stillet side om side med 
snuden op ad i en stor gryde, og under kogningen udvidede dejgen 
sig og stod som en rund, gul boble ud af hvert eneste fiskegab. Det så 
festligt ud, og retten smagte fantastisk godt. -Gad vide, om der er
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nogen i dag, der spiser kropning. Hvis ikke, går de glip af en herlig 
madoplevelse!

Silden spiste vi for det meste stegt og dyppede kartoflerne i det fedt, 
der havde samlet sig i stegepanden under tilberedningen. Stegte sild 
var en meget yndet spise, og en voksen person kunne nemt konsume
re tre stykker til et måltid. Vi børn sloges en del med de mange og 
lange ben, der var i silden. Dengang var der ikke nogen, der drømte 
om at filetere dem, inden de kom på panden. De sild, der ikke blev 
spist i første omgang, blev lagt i eddike, passende tilsat sukker, salt 
og løg. Det var en ren delikatesse til et stykke smørrebrød.

Og så spiste vi saltede sild, spegesild, men ikke til morgenmåltidet 
som øboerne, nej, det var en middagsret, og den dag var bordet dæk
ket med de lange trætallerkener, een ti, hver to personer. -På bordet 
stod et fladt fad med de flåede sild, der skinnede som sølv, et stort 
fad kartofler med skræl på og panden med meldyppelsen. Der var 
også en skål med hakkede, rå løg, men det var kun for de voksne. 
-Først pillede man kartofler, der stabledes i en pæn dynge på den ene 
ende af trætallerkenen, skrællen blev lagt på voksdugen, pænt og or
dentlig i en lille dynge. Så fik man sin sild, som man skar i tynde 
skiver, uden at benet først blev taget ud, det skulle også spises! Kar
toflerne dyppede man i panden. — Efterhånden blev dette sildemål
tid moderniseret. Silden blev flækket, benet taget ud, og så blev den 
lagt i eddike med løg, peber og passende med sukker. Vi børn havde 
ikke noget imod det, men mange af de ældre ville nu helst have 
spegesilden serveret på den gamle maner. — En af mine nevøer, der 
er læge, har fonalt mig, at det med at spise benene, var meget for
nuftigt, for derved fik vi et godt og sikkert nødvendigt tilskud af kalk 
til kosten. Men det tror jeg nu ikke, der var nogen, der var klare over, 
Sådan havde man bare altid gjort.

Det, jeg her har fortalt om sildespisningen, lyder måske for nogle 
noget primitivt: kartoffelpilning, skræl på bordet, trætallerkener, 
dypning i fælles pande. Men jeg kan forsikre for, at det gik pænt og 
ordentligt til. Det skulle mor nok sørge for. Et andet exempel på, at 
der skulle holdes pæn bordskik, var, at når vi havde fået pillet det 
lange rygben ud af den stegte sild, fik vi besked om at knække det 
over, inden vi lagde det til side på kanten af tallerkenen. Ellers ville
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silden gå igen, sagde mor! Meningen var selvfølgelig, at det lange 
skelet ikke skulle ligge og stritte ud over bordet.

Dernæst må vi nævne makrellen, der i sommertiden undertiden 
fangedes i store mængder, når de kom ind under kysten på deres jagt 
efter stimerne af småsild. Makrel var en dejlig og meget yndet spise. 
Den spistes næsten altid stegt. Havde vi mange makrel, fik vi nogle 
røget og spiste dem til aftensmad. Røgningen kunne folk selv foreta
ge i en tønde, der med åbningen nedad var sat op på nogle sten, så 
der var træk op i den, bunden der nu vendte opad var løs og kunne 
løftes af, og på den var så de makrel, der skulie røges, ophængt. På 
samme måde røgede vi også sild. — Sådan friskfanget og friskrøget 
sild eller makrel smagte særdeles godt.

Inden jeg forlader disse to fiskearter, må jeg fortælle om en særeg
en brug af dem, især af silden. Når fiskerne om efteråret brugte de 
såkaldte storkroge for at fange store torsk, det kunne godt være kra
bater på mellem otte og tolv kilo, blev krogene »bedet«, agnet, med 
overskårne sild eller småmakrel. Der kunne alt efter fiskens størrelse 
blive tre - fire stykker agn af hver. — Nu gik der selvfølgelig ikke en 
stor torsk på hver eneste af de flere hundrede kroge, fiskerne havde 
sat ud, og hvis krogene ikke skulle i vandet igen, blev den sildeagn, 
der ikke havde taget skade, pillet af. Den var jo lige så frisk, som da 
krogene blev sat ud, og næste dag blev disse sildestykker kogt til mid
dag. Det smagte ganske udmærket, og det er den eneste måde, jeg 
har fået kogte sild på. Det kan man da kalde genbrug i en tid, hvor 
man ikke kendte dette ord!

Nu kommer vi til fladfiskene, og her var det jo først og fremmest rW- 
spcetter og skrubber, der kom på bordet. Små kogte rødspætter blev 
somme tider lagt i gele. — Man satte størst pris på Limfjords rød
spætten. Havfiskene fandt man for vandede og magre, men spises 
kunne de skam. — Havde man flere af disse fisk, en der kunne kon
sumeres på et par dage, hængte man overfloden til tørre. Til et fi
skerhjems vinterforsyning hørte altid nogle bundter tørrede flyndere 
og skrubber, ja, og så sandere, — isinger er vist deres rigtige navn — 
og når disse, let tørrede, blev røget, var det regnet for en god spise
fisk. En fed, røget sander til et stykke smørrebrød er en himmerrigs- 
mundfuld. Undertiden fik vi børn lov til at banke dem med en ham-
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mer ude på en af de flade sten i bryggersgulvet, så blev de så bløde og 
møre, at kødet let kunne pilles fra benene.

De sjældnere fladfisk som pighvar og tunger så vi også undertiden 
på bordet, men de var altid så dyre, at de skulle leveres til fiskeex- 
porten. Især pighvarren er en eftertragtet restaurationsfisk. — Den 
ved vestkysten sjældnere helleflynder hører også til i den fine ende af 
skalaen. Det var vel nok den dyreste fisk, der blev leveret i pakhuset, 
og hvis et bådelag havde været så heldig at få en to-tre stykker af disse 
eftertragtede fisk på krogene, var daglønnen mere end reddet. Det 
kunne ske, at et enkelt lille exemplar fandt vej hjem i køkkenet. De 
store til op mellem 50 og 100 kilo kostede jo flere hundrede kroner, 
men hovederne kunne fiskerne få med hjem, og på et par store hel
leflynderhoveder var der mad til flere personer. Det blev kogt og reg
nedes for en stor delikatesse. — Til disse forskellige fladfisk, var sov
sen, »æ deppels«. dyppelsen, gerne smeltet smør til de kogte, til den 
stegte fisk dyppede man i fedtet på panden.

I Agger havde man jo let adgang til et af de fiskerigeste områder af 
Limfjorden, Nissum Bredning med Krik Vig. Hvad der i tidens løb er 
slæbt i land fra Krik Vig, er ganske utroligt. Den lavvandede Lim
fjordsbugt må være umådelig rig på fiskenæring, vel nok fordi fersk
vandssøerne i Midtthy og Sydthy har afløb henil. — Af de fisk, som 
hentedes her, har jeg allerede nævnet rødspætten og skrubben, men 
så var der jo også ålen, både den gule ål og blankålen. Begge var 
jævnligt på spisebordet, og det var først og fremmest som stegte ål, 
der var meget yndede.------ Her må jeg indskyde nogle få bemærk
ninger: Det gjaldt for næsten alt spisefisk, at det ikke blev flået inden 
tilberedningen skrabt grundigt, så alt fiskeslim, (slæb blev det kaldt) 
og alle skæl var bone. Og jeg må nu sige, at den fisk, der kogtes eller 
stegtes med skindet på, var mere saftig og havde en bedre smag end 
den, der blev flået.

Men ål spistes ikke alene stegt. En del blev nedsaltede, og inden de 
havde ligget alt for længe i saltkarret, så det ikke var nødvendigt at 
udvande dem, skete det, at vi til middag blev præsenteret for speget 
ål, altså ukogt saltet ål, der blev spist på samme måde som spegesild. 
De voksne lod til at synes om denne ret, men vi børn var ikke begej
strede for den. Vi syntes, det var sejgt og ikke smagte at ret meget. — 
Nej, så var det noget andet, når den saltede ål, passende udvandet,
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serveredes kogt med kartofler og løgsovs til. Ja, det regnedes faktisk 
for at være fin mad, gildesmad, som kom på bordet, når der var gæ
ster til spisning.

Her må jeg fortælle om en ejendommelig skik, som endnu holdtes 
i hævd i min barndom, ja endnu længere: Juledags morgen måtte 
mor og en af mine ældre søstre tidligt op, og så serverede de kold 
kogt ål med »kovringsmelmader«. (kovring: stor bolleformet sigte
brød). Dertil fik vi hjemmebrygget øl. Og det fik vi altså serveret på 
sengen tidlig morgen! Bagefter kunne vi, hvis vi ønskede det, få en 
kop kaffe med rullepølsemad til. — Jeg har ladet mig fortælle, at i 
ældre tid serveredes dette måltid endnu tidligere, ved fem- seksti
den, og da fik de voksne en dram til. Bagefter gik også de opvartende 
kvinder til sengs, og så sov man til den lyse morgen!

Endelig må jeg om ålen også nævne, at hvis far kom hjem med 
mange ål, fik vi ofte fersk kogt ål i karry. Eller en del af dem blev lagt 
i gele og spistes ved aftensbordet.

Og så må vi da ikke glemme den i dag vistnok foragtede ålekvab
be. Under ålefiskeriet med snurrevod eller ruser fik man altid en stor 
bifangst af ålekvabber, (ålkoner hed de i Agger), og de blev udnyttet 
som spisefisk, kogt eller stegt. Ålebvabben smagte såmænd meget 
godt, men vi fik dem for tit, så vi børn yndede dem ikke særlig me- 
get.Jeg spiser dem helstikke i dag! Også ålekvabben blev undertiden, 
når der var mange af dem, tørrede, og sådan smagte de meget godt.

Når fiskerne havde afleveret deres fangst i pakhuset, var der gerne et 
kvantum tilbage af forskellige slags fisk, der ikke kunne leveres, små
fisk kaldte de dem, og de blev delt mellem bådelavets medlemmer, 
hvis de da ikke var forærede bort til de, der kom på stranden med en 
pose eller en kurv for at redde sig et måltid fisk — gratis. Og det be
tragtedes ikke som tiggeri. — Småfisken kunne være helt små torsk, 
»dueunger« kaldet, det kunne være den farvestrålende knurhane. 
Den »knurrer« virkelig, når den kommer op af vandet. Lyden frem
kommer ved, at den skurer gællelågene mod gællebuerne. Der var 
også den smukke berggylte, eller der var seer, en lille torskelignende 
fisk. Der var måske nogle fladfisk af forskellig art. Det blev altsam
men brugt i husholdningen og kogt som fersk fisk. Intet måtte gå til 
spilde.

Jeg nævner også nogle mindre talrige arter, der blev brugt til spise-
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fisk. — Først stenbideren. I forårstiden, der er deres gydetid, kunne 
der være mange af dem inde under land. Der var de blå, der var hun
nerne, der svulmede af gydefærdigt rogn. De blev gerne i min dren
getid smidt i havet igen. De regnedes ikke for værd at spise, da de var 
magre og vandede, men de røde, hannerne, regnedes for at være en 
god spisefisk. Når skindet, »frakken«, som fiskerne sagde, var trukket 
af dem, altså, de blev flåede, var der ikke megen krop tilbage, men 
den smagte fint. Kødet var kridvidt, enten kogt eller stegt i dag ko
ster de blå mange penge, idet rognen bliver brugt til fremstilling af 
kaviar, og for at den skal ligne den ægte rissiske kaviar, Størens rogn, 
så meget som muligt, bliver den farvet blåsort og sælges i dyre dom
me. Der er såmænd heller ingen, der kan smage, om kaviaren, de 
spiser ved et stort frokostbord, er kommet fra Det Kaspiske Hav eller 
fra vort mere hjemlige Vesterhav!

Til allersidst nævner jeg tre særprægede fisk, der også indgik i fisker
nes husholdninger.------ Der er mange mennesker, der køber og spi
ser koteletfisk. Den ser dejlig ud, kridhvid i kødet, hvad enten jeg 
den er stegt eller kogt, og de fleste synes, den smager godt. men jeg 
tror ærlig talt, mange ville betakke sig, hvis de så fisken i levende 
live. Det er nemlig havkatten, man af salgstekniske grunde, har givet 
det fine navn. Den ser nemlig frygtindgydende ud med sit kattelig
nende hovede og sine farlige, lange sylespidse tænder. En stor havkat 
kan med største lethed bide et kosteskaft over, og den gør det, hvis 
den kan få lejlighed til det. Den er et glubsk rovdyr, men den smager 
altså godt.

Haj spiste vi også. I sommertiden følges silde- og makrelstimerne 
af især to hajarter, den mindre pighaj og den noget større »håskjær«, 
rødhaj er vist dens rigtige navn. Den blev ikke brugt som spisefisk, 
det gjorde derimod pighajen, hå kaldte vi den. De blev rygflækkede 
og spilede ligesom torsken, hængt til en let tørrein, og så blev de røg
ede. Vi syntes, den røgede hå smagte dejligt til et stykke smørrebrød.

Til allersidst nævner jeg rokken. Vi kaldte dem for skader. Der var 
to arter, nemlig sietskaden, som havde enkelte pigge, og så pigska
den (sømrokken), som overalt var tæt besat med krumme, skarpe 
pigge. De små exemplarer, som gerne blev kogt ferske, kaldte fisker
ne »kakelspotter«. Jeg aner ikke hvor navnet kommer fra eller hvad 
det betyder. — Skaderne, især sietskaden, kan blive meget store. Jeg
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har set mange, der målte mellem een og to meter i tværmål. Om så
dan en krabat sagde fiskerne, at den kunne bruges som »datrin«, 
d.v.s. trappesten, i Kloster. Det var den største gård i Vestervig. Det 
meste af den er jo finner, for rokken er ikke, som mange tror, en 
fladfisk. Det er de abnormt store finner, der giver den dens rhombe- 
form. — Først tog man indvoldene ud, og så blev hovedet skåret ud, 
så der fremkom en stor rund åbning. Igennem dette skubbedes fi
sken ind på en stang i »æ hjell« for at tørre. Den øverste spidse tre
kant bøjede efterhånden fremover, og »vingerne«, finnerne, krum
mede ind mod midten, og der blev skåret dybe riller igennem 
dem. Når disse tørrede skader var helt færdige, kunne de godt ligne 
et eller andet fantastisk uhyre. — Den fersk kogte skades kød var helt 
hvidt, mens den tørrede kogtes var brunt. Under tørringen var der 
foregået en let forrådnelses- eller gæringsproces, der efterhånden, 
som tørringen skred frem, standsede. Dette havde givet fisken en 
ejendommelig krydret smag, som vi syntes godt om.

Efter nu at have nævnet op imod tyve fiskearter — der kunne nu nok 
findes flere som langer, sej og havål — der blev brugt i husholdnin
gerne i Agger, kommer jeg uvilkårlig til at tænke på en af historierne 
om Harboøre-Jens. Han havde været til barnedåbsgilde. Hans kone 
havde ikke været med da han kom hjem, spurgte hun, om de havde 
fået noget godt at spise, hvortil Harboøre-Jens svarede: »Jow, sier do 
Maren. Føst fek wi kogged fesk, å så fek wi stejt fesk, å så fek wi tar 
toskhvodder. Å håd wi et fot de, så håd wi et fot ant in fesk!«
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»For Danmarks frihed«
AF BENT ROUGHED

På kirkegården i Fjerritslev har to engelske flyvere fået deres grave. 
Wing Commander Michael Andrew Brogan og Flight Lieutenant Ha
rold Owen Sharman samt datoen 5th March 1945 står der på de hvide 
gravsten, som engelske myndigheder har ladet opsætte. En større 
sten viser i relief et fly, der synes at styrte mod bølgerne — man aner, 
at voldsomme, dramatiske begivenheder har udspillet sig på denne 
forårsdag.

Hvad der skete vil jeg i det følgende søge at gøre rede for, således 
som jeg har fået det fonalt af folk, der var med i begivenhedernes 
centrum, og i øvrigt i tilknytning til, hvad få spredte notater har be
varet.

Det er nu over 33 år siden det skete, og selv betydningsfulde en
keltheder kan det være vanskeligt at huske, men af forskellige brud
stykker tegner sig et mønster, hvis handlingsforløb må have formet 
sig, som det her skitseres.

Allerførst vil jeg ved nogle eksempler give et indtryk af, hvordan 
dagligdagen kunne forme sig her på egnen. Fjerritslev Avis havde 
den dag — d. 5. marts 1945 — som andre dagblade måttet bringe 
»Den tyske Værnemagtsberetning«. Den var på avisens forside, og 
den var fuld af tysk propaganda, men for den opmærksomme læser 
gav den fortrøstning til, at en afslutning på krigen var i sigte. Den 
gav også bevis på, at meget hårde kampe blev udkæmpet på de for
skellige frontafsnit i Europa og om store ødelæggelser af Tysklands 
byer. »I nat blev Kassel og Rigshovedstaden angrebet. Under heftige 
luftkampe mistede Englænderne og Amerikanerne 60 flyvemaskiner, 
hovedsaglig firmotores Bombemaskiner«, stod der.

Inde i bladet kunne man bl.a. læse om rationeringer, og det var 
netop ølrationen, der da skulle skæres ned. »Cirkulæret til ølhandler
ne er affattet, så der bliver Tale om en større Nedsættelse---------- en
Mand, som hidtil har fået 12 Pilsnere om Måneden, vil fremtidig kun 
få 6 ------ «. Det var ikke lyse udsigter.
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På annoncesiden var en typisk meddelse: »Bestilling på æltede 
Tørv modtages. Viggo Christensen. Tømmerby«. Jo, man måtte være 
tidligt på færde, hvis man ville sikre sig varme til den følgende vin
ter; kul og olie var jo ikke til at opdrive.

Når avisen var læst, var der kl. 18,45 en anden vigtig nyhedsfor
midler, BBC, den engelske tadio, som sendte nyheder på dansk. Ud
sendelsen blev som sædvanlig indledt med nogle toner fra Prins Jør
gens March, derefter Carl Nielsens melodi til »Som en rejselysten flå
de«, og så fulgte nyhederne. Tyske støjsendere søgte konstant at over
døve med skratten og hyletoner, men som oftest var det muligt at op
fatte ordlyden. Og det havde en overordentlig stor betydning at hør 
nyhederne fra BBC, ja, det var som om dagens byrder blev lettere at 
bære gennem kontakten med England. Så fulgte hvad der blev kaldt 
en særmelding, en hilsen efterfulgt at en række navne, heriblandt på 
denne aften en hilsen til Karla.

»Hilsen til Karla« betød, at der samme nat ville blive kastet våben 
eller sprængstof på en plads, som naturligvis kun de indviede kend
te. Modtagningspladsen var ved en lille skov på Thorup Fjordholme 
ca. 10 km. sydvest for Fjerritslev. Derhen til stævnede tidligt på afte
nen de mænd, som udgjorde modtagningsholdet. Der var forøvrigt 
også i hvert fald én kvinde. Og to meget unge mænd, idet et par ele
ver fra realskolen også var med.
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Samme aften var der stor aktivitet på flyvepladserne i Sydengland. I 
hundredvis af allierede maskiner havde specialopgaver som den ma
skine, hvor Michael Andrew Brogan var pilot. Han var 32 år, hans 
hustru hed Andrey, og han havde allerede mange gange været på 
togt over fjendtligt område. I maskinen var bl.a . også flyverløjtnant 
Harold Owen Sharman, der havde den opgave at være radiooperatør 
og dermed opretholde den vigtige forbindelse med hjemmebasen og 
med søredningstjenesten.

Den specialopgave, maskinen her var sat ind på, var virkelig van
skelig. Først skulle der flyves over et mørkelagt England, hvor ingen 
lysende byer kunne lette orienteringen. Dernæst turen over Vesterha
vet, hvor tyske natjagere meget let kunne dukke op og gøre videre 
fart problematisk. Endnu farligere var indflyvningen over den jyske 
vestkyst, hvor der ikke var langt mellem de tyske kanonstillinger. 
Dernæst kom så den opgave at finde det punkt, hvor ladningen skul
le droppes — i fjendtligt område og i mørke. At det gik godt i hund
redvis af tilfælde er egentlig overordentlig imponerende, og at det 
gik galt én af de mange gange1, understreger for os, hvor vanskelig og 
farlig en sådan opgave var.

Mens maskinen — antagelig en firemotorers Halifax, som det hav
de været ved tidligere modtagelser på samme plads — fløj over ha
vet, indtog modtagerholdet de vante pladser. Nogle gik vagt i ud
kanten af området, for skulle uheldet være ude og tyskerne fået 
kendskab til, hvad der foregik, gav man ikke op uden modstand. Tre 
af mændene havde lygter, som skulle tændes, når flyvemaskinen 
nærmede sig. 2 klare og 1 rød lampe var kendingssignalet. Disse lyg
ter skulle samtidig være en meddelelse til piloten om vindretningen 
på stedet, så han kunne kaste containerne imod vinden, hvilket gav 
største chance for perfekt udløsning af faldskærmene. I udkanten af 
pladsen var gravet nogle grøfter; her skulle hele sendingen skjules for 
senere at blive transporteret til Fjerritslev.

Tiden gik. Det var koldt. Vinteren havde endnu ikke sluppet sit 
tag, men jorden var dog fri for sne. Man talte dæmpet sammen og 
bevægede sig lidt omkring for at holde varmen. Månen var oppe, 
men det var skyet, så nu og da blev det dunkelt, så de næppe skelne
de hinanden i halvmørket mellem granerne.

På en gang blev den vestlige himmel oplyst af nogle kraftige lys
glimt, og et øjeblik efter kom bragene fra luftværnskanonerne. Det
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bragte liv i flokken. Nu måtte maskinen være på vej, siden der var så
dan en aktivitet ved Hanstholmfæstningen — bare den nu slap igen
nem! Et øjeblik efter hønes luftværnssirenens tuden, det var borger
ne i Løgstør, som fik besked på at søge i beskyttelsesrum.

Med alle sanser spændte stod den lille flok mennesker i den mørke 
nat. De høne maskinen komme nærmere og nærmere. Et sted i nord
vestlig retning ændrede den kurs, men den kom ikke hen over plad
sen, motorlarmen blev svagere og svagere og forstummede til sidst 
langt ude over fjorden.

Endnu en tid ventede de i mørket. Så forstod de, at en ulykke var 
hændt og begav sig på den møjsommelige hjemtur. Senere rygtedes 
det, at en maskine var styrtet i fjorden, delvis havareret efter svær be
skydning.

Et par måneder efter kom befrielsen, og på en af de glade dage ef
ter 5. maj var en snedkersvend fra Gøttrup sejlet ud på fjorden for at 
fiske. Her fik han øje på noget underligt, mørkt og ubestemmeligt, 
der flød i vandet. Det var liget af den engelske pilot Brogan. Sned
kersvenden prøvede, om han kunne bakse den tunge krop op i bå
den, men det var ham umuligt. I stedet tog han den druknede på 
slæb ind til land. Her henvendte han sig til sin mester, snedkerme
ster Gregersen i Gøttrup, og fonal te ham, hvad der var sket. Herefter 
blev også sognefogeden underrettet. Gregersen lavede blandt meget 
andet også ligkister på sit værksted; han havde en færdiglavet, den 
tog han med, og sammen med sognefogeden og svenden køne han i 
hestevogn ud til fjorden. Der tog de den døde englænder og lagde 
ham i kisten. De lod ham blive i uniform og støvler. Han havde i 
lommen en vandtæt pakke, og der lå et brev til Audrey Brogan, hans 
hustru.

Den 15. maj blev Brogan begravet på kirkegården i Fjerritslev. Det 
blev en stor begravelse. En af de største i byen, skrev Fjerritslev Avis 
dagen efter. 6-700 mennesker fulgte kisten til graven. Pastor Ussing 
prædikede i kirken, og senere holdt direktør Børge Sørensen en tale, 
hvor han bl.a. sagde: »Britiske soldat! Ingen af os, som er samlet her i 
dag for at følge dig til graven, kender dig, og dog føler vi alle, som 
om en god ven er gået bort.« — Derefter sang man »Vor Gud han er 
så fast en borg«, og seks frihedskæmpere trådte hen til graven og affy
rede en salut.

En halv snes dage senere blev den omkomne radiooperatør Shar-
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man fundet ved Bygholm, og han fik sin grav ved siden af Brogans.
I løbet af nogen tid blev der opnået kontakt med de pårørende i 

England. Sharmans forældre kom på besøg, Brogans enke kom til 
Fjerritslev og boede her en halv snes dage, og et ægtepar fra Fjerrits- 
lev besøgte lige efter krigen Brogans familie i England. I selskab med 
Brogans forældre blev der her tale om det tragiske i, at sønnen skulle 
dø så kon tid før fredsslutningen. Det kommenterede moderen med 
at sige, at det var da godt — når det skulle ske — at han kom til at 
kæmpe så længe. Audrey Brogan kunne berette, at hendes mand al
tid havde været frygtløs og veloplagt, når han skulle ud på flyveope
rationer, kun forud for ulykkesnatten havde han ikke været det.

Hvad blev der af maskinen, der stynede i fjorden? Ingen synes at 
vide det. En forespørgsel til lodseriet i Løgstør gav det svar, at man 
ikke kendte noget til et nedstyrtet engelsk fly, men man vidste nok, 
at der 2 km. nordvest for Livø ligger et vrag på en dybde af 6 m. Er 
det det forulykkede fly? En dykkerundersøgelse kunne vise det.

Graven på kirkegården i Fjerritslev holdes smukt ved lige. Mellem 
de lyse gravsten, som engelske myndigheder lod opsætte, er rejst en 
større mindesten i mørkt granit. I relief ses et firemotorers fly, der 
styrter mod bølgerne. Motivet blev først skitseret af daværende real
skolelærer A. Poulsen, og efter hans tegning blev arbejdet udført af 
stenhugger Jensen. Foruden de omkomnes navne bærer stenen tek
sten: FOR DANMARKS FRIHED. REJST AF DANSKE I HAN 
HERREDERNE OG HANNÆS.

Artiklen cr skrevet på grundlag af, hvad folk, der var med i begivenhedernes centrum, 
husker. Efter at den cr skrevet, er udkommet »Faldne Allierede Flyvere 1939-1945«, og 
heri nævner forfatteren Anders Bjørnvad, at Brogans fly var på vej mod »Agatc«, Di
strikt 1, Vendsyssel. Folk, der ventede ved »Karla«, har det indtryk, at det var »deres« 
fly, der styrtede i fjorden, og det er meget forståeligt, for de husker jo, hvordan de ad
skillige nætter ventede på fly, og naturligvis hørte de mange gange i nattens løb fly i 
luften.
At føre noget endeligt bevis i sagen lader sig vel næppe gøre, men sikkert er det, at 
Brogans fly var på vej med forsyninger til modstandsfolk i Nordjylland, og lige så sik
ken er det, at modtagningsholdet adskillige nætter ventede forgæves ved »Karla«. 

NOTE:
1) Turen gjaldt et punkt derude ved Thorup Fjordholme.
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Ulvej agt
AF TORSTEN BALLE

Der er ingen tvivl om, at der har været ulve i Danmark indtil for et 
par hundrede år siden, så mange, at da den jagtglade Christian den 
Femte 1681 udstedte en forordning om jagt, var der et særligt afsnit 
om ulvejagt.

Var der så også ulve i Ty dengang? I de gamle tingbøger fra 1666 
til 1700 står der ikke noget om, at ulve har gjort skade, og derfor kan 
det se ud, somom der ingen ulve var. Men det er en forhastet slut
ning. Tingbøgerne er ikke aviser, og de nævner i regelen kun skader, 
når mennesker kunne drages til ansvar for dem, eller når storm eller 
ild havde ødelagt bygninger. Så blev der taget syn over skadens om
fang og vidnet om årsagen.

Hvis et menneske blev fundet død på marken, skulle der dog også 
tages syn og om muligt føres vidner, selv om man ikke kunne gøre 
ansvar gældende overfor nogen. Den slags syn er der flere af i ting- 
bøgerne. Over mennesker, der var død af kulde, af udmattelse, ved 
jordskred, ved drukning eller sygdom. Men ikke en eneste gang over 
folk — voksne eller børn — der var bidt ihjel af ulve, selv om ting- 
bøgerne mange gange viser, at folk færdedes alene, både ved dag og 
nat, til fods, ridende eller kørende, på ødemarker, vidtstrakte heder 
og i klitterne. Det ser ud, som om ingen har skænket det en tanke, at 
man kunne blive angrebet af ulve.

Var det så ulve? Det troede amtmanden, Jørgen Skeel Due, sik
kert. Den 2. maj 1682 mødte hans fuldmægtig på Hillerslev herreds- 
ting og tilsagde bønderne til ulvejagt den 4. og 5. maj. Hvad der 
kom ud af den jagt, ved vi ikke, men bønderne har nok ikke ment, at 
resultatet svarede til anstrengelserne, for den 16. maj begærede de af 
amtmanden, at de måtte få hjælp til ulvejagten, når de havde fået 
deres korn i jorden, så de kunne blive fr i for sådan noget i fremtiden. 
Amtmanden tog så meget hensyn til bønderne, at han ikke tromme
de sammen til ulvejagt før efter høst, men så skulle det også være al
vor.

Den 3. oktober måtte herredsfogeden bekendtgøre på tinget, at
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almuen skulle møde i Østerild til ulvejagt om 8 dage, og de, der ikke 
mødte, skulle bøde 3 mark. Den dag var der så nok stimlet mange 
folk sammen i Østerild, men da der ikke siden står noget om den 
slags store folkeulvejagter i tingbøgerne, har der nok ikke været et 
stort udbytte man har fået, hvad så grunden har været. Har der ingen 
ulve været at se, er det forståeligt, om bønderne har mukket lidt i 
rækkerne over at skulle rende så langt og spilde en dag for sådan no
get pjat.

I jagtforordningen var der en bestemmelse om, at herredsmændene 
skulle ude en præmie til dem, der kom til tinget med en ulv — død 
eller levende(l) Den første der mødte for at kræve belønning, var Erik 
Nielsen fra Skinnerup, en mand med en blakket fortid. Den 28. 
januar 1686 kom han stolt til Hillerslev herredsting og fortalte, at 
han havde skudt en ulv. Den lå bag på hans hest uden for tinget, og 
nu krævede han sin løn.

Fire mænd blev sendt ud for at syne dyret, men de kom snart ind 
igen og sagde, at det var ingen ulv. Det var en hund! Erik Nielsen gik 
ud og tog dyret i kraven, løftede det op og sagde: »Kan i så ikke se, 
om det er en ulv?« Men det hjalp ikke. Mændene kunne stadig kun 
se en gammel, tandløs hund. Så smed Erik Nielsen den uden for 
smedens, og der blev den liggende.

Hvis man så tror, at historien var forbi, kender man ikke Erik Niel
sen. Han kunne blive ved med en sag i årevis. Næste tingdag mødte 
han med en attest fra fire Skinnerupmænd om, at de troede dyret var 
en ulv. Det virker mistænkeligt. Hvorfor skrive en attest (eller måske 
blot underskrive! Erik Nielsen var i stand til alt). Tingstedet lå jo så 
nær. Der kunne de bare møde og vidne. Men — der skulle de sværge 
på, at de talte sandhed!

Det kom de nu også til, for på tinget blev de kaldt frem for at vid
ne. Og nu sagde nogle, at de aldrig havde set en ulv, og derfor kunne 
de ikke vide, hvad det var for et dyr. Niels Mikkelsen sagde, at han 
havde jaget dyret fra to svin, der gik på marken. Han havde rendt 
længe efter det og troede, at det var en ulv. Så traf han Erik Nielsen 
uden for hans dør og spurgte ham, om han havde set sådan et dyr 
før. Han svarede: »Er det en ulv eller en hund!« Det vidste Niels Mik
kelsen ikke, og så sagde Erik Nielsen: »Det er tid, man skyder ham!« 
— »Ja, hvem har noget at skyde med?« — »Det har jeg,« sagde Erik,
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og så hentede han sin bøsse og skød dyret. Men Niels Mikkelsen hav
de sandelig ikke bedt ham om det.

Det var den kongelige delefoged, Gunde Ulf, der havde rejst sa
gen om hundemordet. Ham stævnede Erik Nielsen, og 14 dage efter 
mødtes de på tinget. Gunde U lf spurgte skæmtende, om han var 
stævnet for navnets skyld! Og så ville Erik Nielsen, der nok var bange 
for at blive tiltalt for overtrædelse af jagtloven, bevise, at han skød 
hunden af vanvare og ikke med vilje! Det gik ikke, men han kunne 
have sparet sin bekymring, for Gunde Ulf forlangte bare, at han skul
le fjerne den døde hund. Den lå i vejen for folk, der skulle til tinget, 
når det ikke kunne holdes det sædvanlige sted, eller til kirke.

For at få ende på den ret ligegyldige sag, spurgte herredsfogeden 
så Erik Nielsen, om han ville aflægge ed på, at han ikke vidste bedre, 
end at dyret var en ulv. Men han kneb — som sædvanlig — udenom, 
og sagde blot, at så vidt han kunne mindes, var der ingen, der havde 
sagt ham, at det var en hund.

Så syntes dommeren, at den komedie havde varet længe nok, og 
bestemte, at gerningen ikke skulle komme Erik Nielsen til forklejnel
se, da han nok havde skudt hunden af vanvittighed og uforstand.

Den sidste bemærkning var såmænd også straf nok.

Var der så ulve i Ty? De Skinnerupfolk havde i hvert fald aldrig set 
nogen, selv om de vel har været med på amtmandens store ulvejag
ter. På den anden side vidste de åbenbart ikke noget bestemt om for
skelle på ulve og hunde. Og der var måske heller ikke megen forskel. 
Zoologer siger om ulven: »Den ligner til forveksling en hund.« (R. 
Spärck) — »Den ligner en stor, højbenet hund.« (Brehm). Nu ved vi 
ikke meget om, hvordan tamme hunde så ud dengang, men når man 
ikke var sikker på, om et dyr var en ulv eller en hund, må der have 
været nogle schæferagtige hunde imellem.

Hvad var det så der gjorde, at de fire synsmænd kunne træffe en 
afgørelse. Måske var det størrelsen. En voksen ulv kan veje 50 kg., og 
så stor en krabat kunne Erik Nielsen vel ikke tage i kraven og holde 
op.

Men ulve var der nok alligevel. Den 30. maj 1687 kom Hans 
Thomsen i Freskild til Hundborg herredsting i Sjørring med tre ul
veunger, som han sagde, at han havde røget ud af en sandbakke i 
klitterne. At han turde! Samme dag kom Salmand Andersen i Tvo-
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rup med en levende ulveunge, som han havde grebet i klitterne. Det 
synes man jo også var voveligt. Tingmændene så og synede dem og 
erklærede, at det var ulveunger, hvorpå de to mænd anmodede om 
at få deres løn af herredet. Her kunne det være stedet, hvor ungerne 
var fundet, der bidrog til afgørelsen, for hundehvalpe vover sig nok 
ikke ud i klitterne.

Og den 19. maj 1691 fremviste Poul Laursen fra Skårhede i Vang 
sogn to ulveunger, som han sammen med Christen Pedersen i Skår
hede havde taget fra en ulv i et jordfaldshul i heden. Efter gammel 
vedtægt og Hans Majestæts nådige forordning og tilladelse begærede 
de så, at de måtte nyde deres rettighed af herrederne.

Når folk i Ty ikke har frygtet for ulve, hænger det vel sammen med, 
at ulve i regelen ikke er farlige, undtagen når de optræder i flok, og 
ødemarkerne heroppe var ikke så store og så fri for færdsel af menne
sker, at der var betingelser for flokdannelser. Skove var der heller in
gen af. På Vestjyllands store hedeflader var ulvene derimod længe en 
plage. Endnu i 1800rne skal der være skudt ulve der, men mange me
ner rigtig nok, at der har været tale om forvildede hunde, at man til 
sidst, da ulvene blev sjældne, ikke har vidst, hvordan en rigtig ulv så 
ud — ligesom de gode Skinnerupfolk.

Tybosnak
En brønd skred sammen

FORTALT AF ADOLF HANDRUP

Så wit æ howwer, war e i ne’tenhunder-å-jén’, kjéldikåister^Jens Pe
ter Rasmussen wa we’ å kå:st en kjéld: fur Ajs Kræn i Wi:sby. Han 
wa nowwed så’n en teng’ som fæm’ten al: ne’r, da han wa begynd’ 
åm e for:mej:de — å så skréj e kjéld: sam’mel åm ’ ham!

Dæ bløw’ en wéhdig hu:l, fur e jow’r wa e’t ant end grùkhs å 
så’nd. Hwis de skrej’ me:r, wa dæ få:r fu:r, te de sku tå e stdw:hus 
mæj. Dæ bløw wær:løs2) sænd buj ætter Jesper Aj:sen i Hèl’tbôrre, 
dæ wa en gammel fuld’befå:ren kjéld:-kå:ster. Dæ wa jo hwér’ken 
telefon’ heller bikhler, så dæ gik lång’ tikh, far Jesper han nowwed 
dærøw’er.
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De wa en stu’r støk ar:bed å go i gång’ mæj fu jèn’ mand’, men 
Jèsper war en stærk å øwed slî:der. Han ga sæ te’ å graw ne’r te den 
sølle mennesk, dæ wa bløwen begraw’en. E ar:bed gik rask fræ’ e 
hå’nd. Dæ wa willig hend’er nåk te’ å hèjs spand: dp å kør å’ e wèj. 
De-hæ’r de spu:res3) jo snå’r, å æ’tersom e tî:mer gik, bløw dæ sam
melt en he’l masse mennesker for å sikh po’ e. E Be’te-Ku:en war 
ind: we e kjømend i Wisby-o’e ætter en kræmerhus brø: sokker4) po e 
wèj’ dærøw’er. E pulitîkh war’ der fu:r å hold or’den å hold e tèl:- 
sku:ere å: e wèj’, sa’n te e ar:bed ku go’e uhindere.

Dæ bløw hint stu:r las tæm’mer we kjømend Le:gind i Wisby-o’e 
te å styw à’e mæj, æ’tersom Jèsper fæk grawedsæ længer i længer ne’r. 
De bløw aw’ten ,å di mot hold:5) i nu:r tî:mer, så Jèsper kufo hwîkhlt 
sæ let, inden han tow fat ijèn.

De war bløwen ùkhd po e aw’ten e dà’e æ’ter. Jèsper hådsléthåwt, 
så han wa we’ å wær ù:kor. Så hôld:t han li:mø’t i en spå:-stekåstow’ 
he’l styw’. Han tø’t, han håd hø’r en lÿkh ne:r fræ e kjèld:. Han lå: 
sæ ne’r po hans knæ’er å rôb’t, al: de han kund: »Jèns Peter!« - Å så 
kam’ dæ wèr’keli en lÿkh dæne:r fræ’e. Dæ wa skîkh en ond’er, Jèns 
Pe’ter war i lyw:, å de war’ dær aller jèn, dæ håd ræ’nt mæj.

No kam dæ me:r få’rt å syste’m øwer e ar:bed. Folk stow’ liså tæt i 
en lång’ ræ’k. Når di tow imu:d en spand så’nd, så skyw’t di mæ en 
tårn’ spand’. Jèsper wa me:r foseg’tig mæj, te dæ e’t sku rassel me:r 
jow’r ne’r. Di nowwed ne’r te e mand’, å han wa løwwen, men han 
stow å dréjed liså stèl: mæ hans hu’e, for e så’nd wa næjsten ö’p we 
hans m ond’. Dæm: rammer, han brogt te’ å styw å’e mæj, håd lisom 
lawed en lôwt øw’er ham, så e jow:r-skréj håd e’t ramt ham, men e 
så’nd wa æ’terhå’nd roj:n6)ne’råm ’ ham.

De fø:st, di gjow:, war å hèjs en glas mjélk ne’r te ham, å da han 
håd fot nøj å dre’k, bløw dæ sot en ku:r-ne’g ne’r øwer hans hu ’e. 
Dæn’ sku hold e så’nd wék, å dæn’ ku han ånd: igjémmel. No war e 
e’t ant end en øjebleks så’g å fo ham frîkh. Æ war’ dær, da di fæk 
ham öp, å da wa der liså manne mennesker som te en almend’elig 
mar’kend. E dogter å e pulitîkh war der. De wa menætstî:er han bløw 
bor ind’ i e hùkhs. Han wa u-skaj’, men fokom’en, å hans ho’r wa 
bløwen hwikh. Han håd wæt løwwen begrawe i séjs-å-træd:we ti:mer 
— han trowed, han håd söt der i ô’t daw:.

Jèsper så: sknhæn »Å graw en mand’ frikh å en kjèld:, dææskrèj:n
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sam’mel, de æ engen konst, men å fo ham løwwen ôp, de æ en 
mirakel.«

Forklaring:
: = lang lyd, ’ = stød.

Kjeld: -  kilde, brønd. ka:st -  kaste, grave.2> wcer.løs = hastigt. spure s = 
spurgtes, rygtedes. brø.sokker = brystsukker, b o l s j e r .hold: = standse,
6) roj:n = rundet, løbet.

Saks og sold
Efter Thisted tingbog 1675, 20. november

VED TORSTEN BALLE

Bent Pedersen i Nørregade havde stævnet Tomas Skomagers kone, 
Karen Christensdatter, for retten, fordi hun havde fået Ing Slagters 
til at vise igen (afsløre en tyv). Hun havde mistet en klavse garn og 
var så gået til Ing Slagters, som havde taget en saks og et sold og 
hængt soldet op på saksens spids, så havde hun nævnet Sankt Peters 
og Sankt Pouls navne og havde bedt Karen Christensdatter, om hun 
sammen med hende ville opregne navnene på de folk i nabolaget, de 
kunne mistænke for tyveri, og da de nævnede Bent Pedersens datter, 
Inger Bentsdatter, syntes Karen Christensdatter, at soldet rørte sig. 
Om Ing Slagters da rørte ved soldet, vidste hun ikke.

Bent Pedersen havde sendt to mænd til Ing Slagters for at spørge, 
om hun havde brugt nogen kunst for Tomas Skomagers kone for at 
vise igen. Hun svarede, at det ville hun ikke have med at bestille me
re. Så gik de til Karen Christensdatter og spurgte hende, om hun 
havde brugt nogen kunst sammen med Ing Slagters med en saks og 
et sold. Hun svarede ja, og da de spurgte, om hun selv havde ved sak
sen og soldet sammen med Ing Slagters, svarede hun også ja.

For retten stod hun nu og benægtede ved ed, at hun kunne no
gen trolddomskunst, men hun kunne ikke nægte, at hun var gået til 
Ing Slagters, som der var vidnet. Men om Ing Slagters kunne noget, 
vidste hun vel bedst selv. Det kendte hun ikke noget til.

(Om kunsten at vise igen med saks og sold, se Feilbergs jyske ordbog 
under saks. )

127



En ulykke ved 
»Blixe Søe«

Efter Hillerslev herreds tingbog 1684, 25. juni
VED TORSTEN BALLE

I det flade land mellem Klitmøller og Hanstholm er der mange søer. 
Søer er nu så meget sagt, for de fleste er meget lavvandede, og nogle 
af dem kan tørre helt ud om sommeren. Folk kalder dem heller ikke 
søer, men vande. Egentlig er der ikke mere en rigtig sø derude. Vi 
kalder den Blissi eller Blissø, på kortene står der Blegsø, men i de 
gamle tingbøger hedder den »Blixe Søe«, et navn der minder om ud
talen Blissi. Den ligger ensom i det øde land, langt fra alfarveje og 
huse, og derfor næsten ubemærket, skønt den nok er en udflugt 
værd.

Men den er farlig, over 6 meter dyb lige ved vest bredden og også i 
østsiden skråner bunden ret brat ned. Det er næsten synd at kalde 
den kønne, blanke sø under de hvide kridtklinter et stort, dybt, sort 
hul, men det er det, den er, og badning er livsfarlig. Når folk en 
sjælden gang søger derhen, er det også kun for at fiske, mest ål og 
gedder. At det også kan koste livet, fortæller tingbogen.

En dag midt i juni 1684 var tre mænd fra Hinding taget til »Blixe 
Søe« for at drage vod: Unge Jens Christensen og hans broder Chri
sten, to af de tre brødre, der drev Hindinggård, og deres nabo Niels 
Christensen fra Mellem Hinding. Christen og Niels stod på land og 
trak i rebene, og Jens stod i båden og passede på, at voddet ikke blev 
stænget af grøde, som der er meget af i søen. Da han kom til hoven 
(vodhovedet), råbte han pludselig: »Drag fast (træk hurtigt)! Jeg syn
ker!« I det samme stod båden over ende med ham i søen.

Han fik fat i voddet og kom noget ad land til med dét, men så gik 
begge teller (over- og underreb) i stykker på den arm af voddet, han 
var på, og båden blev fyldt med vand og drev ud i søen. Han kunne 
nu ikke redde sig i land, og de andre havde ingen mulighed for at 
hjælpe, fordi båden var kommet fra dem. Inden de fik ham og vod
det bjerget, var det for sent.
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Sådan vidnede de for retten den 26. juni, da der blev holdt forhør 
om ulykken, og Niels Andersen fra Lerhøj, der havde været i nærhe
den, da ulykken skete, vidnede, at han stod »en køn tag« (et godt 
stykke) øst for søen og gravede møntørv. Da han var færdig med det 
en stunds tid, før solen gik ned, lagde han sig ved sin vogn for at hvi
le og sove lidt, men så kom Jens Christensens små børn løbende øster 
til ham og råbte og skreg, at deres fader var druknet. Han vidste, at 
den døde havde været syg af koldsyge og ikke var blevet frisk. Jens 
Andersen fra Skårup i Nors vidnede det samme.

Koldsyge eller malaria giver pludselig høj feber hver tredje dag, og 
sygdommen har måske været medvirkende årsag til ulykken.

Broderen Christen Christensen havde straks sendt bud til øvrighe
den om, hvad der var sket, så der kunne holdes lovligt syn over den 
døde. Synsmændene vidnede, at der ikke var sår at se på hans lege
me, og de skønnede, at han var kommet af sin båd og var blevet 
hængende i voddet, så han var omkommet.

9 129



Selvejerbonden Christen 
Knudsen på Thyholm

AF A. GADEGAARD

Christen Knudsen, der stammede fra Sønderskov på Venø, må være 
kommet til Thyholm midt i 1700rne. Han har haft adskillige gårde i 
Søndbjerg og Odby sogne samt enkelte i Sydthy.

1755 ejede han to ejendomme i Serup, hver på ¥2 td. hartkorn, og 
to huse i Søndbjerg. Ved auktioner efter provst Christen Hees datter, 
Anne Mariche Hee, købte han en gård i Balle, hartkorn 2-3-3-1 og 
den halve Dalgård, htk. 2-4-3-1 ’A , for 298 rdl., og 1756 desuden Pe
der Nielsen påboende gård i Serup, htk. 5-2-O-O, for 50 rdl. pr. td. 
hartkorn. Den var oprindelig en halvgård, som den store jorddrot, 
provst Peder Nielsen Hvidberg ejede, men ved skiftet efter ham køb
te provst Hee den.

1767 solgte Christen Knudsen Østergård i Serup, htk. 5-2-2-O, til 
sin søn Christen Christensen fra Venø. En anden søn, Knud Christen
sen, boede da på gården, men Christen Knudsen boede der også 1769, 
da han købte Nørre Råkjær af Christen Nielsen Ørsnæs på Helligkil- 
degård, som havde købt den af Chr. J. Staunstrup 1762 sammen 
med en tilhørende mølle. 1776 solgte Christen Knudsen gården til 
fæsteren, Povl Christensen Råkjær, og møllen med to agre til Mads 
Pedersen Møller fra Flynder sogn.

En tid havde han også Koregård i Søndbjerg, der da var på over 5 
td. hartkorn og havde to fæstere.

Vestergård i Søndbjerg hørte oprindelig sammen med Ålkjær, der 
igen var delt i to halvgårde. 1772 var Christen Knudsen ejer af begge 
halvdele. Da fæstede han gården til Christen Oliesen af Dover på de 
betingelser, at han skulle være som en fader for afdøde Jesper Olle- 
sens børn, føde og klæde dem, til de var 18 år, og give de to piger en 
skikkelig trolovelse og bryllup, når det behøvedes. Han skulle svare 6 
rdl. 1 mk. i landgilde og holde gårdens bygninger i forsvarlig stand.

Christen Knudsen var altså ikke en almindelig bonde, men en be
tydelig mand med mange ejendomme. Han havde da også sin egen 
fæsteprotokol og skifteprotokol som andre godsejere.
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Historisk Samfund 7 5 år
Historisk Samfund blev oprettet den 10. august 1903 som det andet i 
Jylland. Det første var Ribe. Formålet er angivet som § 1 i de vedtæg
ter der samme dag blev vedtaget og lyder: >Samfundets formål er at 
virke til bevarelse af vort fædrelands, særlige Thy lands og Han Her
reds fortidsminder, og formålet søges navnlig nået ved dannelsen af 
et museum i Thisted.«

Den første bestyrelse bestod af redaktør Aaberg, der valgtes som 
formand og kasserer, kunstdrejer C. K. Bunch, Thisted, højskolefor
stander P. Hansen, Hundborg, samt lærerne S. Ditlevsen, Elsted, N. 
Sodborg, Vesløs, C. Tilly, Hørsted, og P. L. Hald, Thisted.

Det første år modtog man 126 numre til museet, der indrettedes i 
et kælderlokale på Teknisk Skole. Samlingerne voksede hurtigt og i 
1914 flyttede museet til Skolegade 9, hvorfra det senere i 1940 flytte
de til den nuværende ejendom, der blev skænket til formålet af gros
serer Spangberg.

Den første årbog udkom i 1906, den næste i 1908 og siden er der 
udkommet en årbog hvert år. Redaktionen af denne forestodes fra 
begyndelsen af redaktør Aaberg og P. L. Hald, men fra 1912 til 1940 
alene af P. L. Hald. I 1940 nedsattes et særligt redaktionsudvalg be
stående af P. L. Hald, den senere formand for Historisk Samfund H. 
A. Riis-Olesen og den nuværende ene-redaktør Torsten Balle.

Medlemstallet var de første år ca. 100 og har de senere år ligget 
mellem 1000 og 1100. Kontingenten var oprindelig 2 kr. pr. år, nu 
25 kr.

Redaktør Aaberg var formand indtil 1933, hvor han efterfulgtes af 
sygehuslæge E. Toft, Vestervig, der siden 1908 havde været medlem 
af bestyrelsen. E. Toft var formand til 1961, hvor han efterfulgtes af 
skoleinspektør H. A. Riis-Olesen, Vestervig. H. A. Riis-Olesen var 
formand indtil 1971, hvor han fraflyttede egnen.

Historisk Samfund har markeret 75-års dagen ved kransenedlæg
ninger på Aabergs, Tofts og Halds grave i taknemmelig erindring om 
det arbejde, som disse mænd har udført for Historisk Samfund.

For iøvrigt at markere jubilæet er der den 23. august afholdt et of-
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Krans lægges på redaktør M. Aabergs grav 10. 8. 1978. Fra venstre: Museumsinspektør 
Jette Kjær, journalist, byrådsmedlem Mette Fastrup, Jørgen Miltersen, toldinspektør 
Robert Svalgaard, advokat H. A. Lund-Sørensen. Fot. Tage Jensen.

fentligt møde på Vildsund Strandhotel med foredrag af professor i 
middelalderarkæologi ved Århus Universitet, dr. phil. Olaf Olsen.

Takket være de tidligere bestyrelser, herunder ikke mindst årbogs- 
redaktørerne og kassererne runder vi de 75 år med en kontantbehold
ning på godt 17.000 kr., og situationen kan vel iøvrigt bedst anskue
liggøres ved en statistik, trykt i Frederiksborg Amts årbog 1977:

Medlemstal Kontingent Tilskud fra amt og kommune
Pr. medlem Pr. indbygger

Frederiksborg amt 693 35 kr. 11,47 kr. 2,7 øre
Holbæk................ 431 40 kr. 3,71 kr. 2,7 øre
Fyns stift.............. 930 30 kr. 3,91 kr. 0,8 øre
Thy og Mors . . . . 1060 20 kr. 0,66 kr. 1,2 øre
Randers amt . . . . 824 30 kr. 6,61 kr. 2,9 øre
Vejle a m t ............ 2480 35 kr. 1,34 kr. 1,1 øre
Sønderjylland . . . 2611 35 kr. 20,55 kr. 22,1 øre

Af årsberetning 1978 for Sammenslutningen af lokalhistoriske Fore
ninger fremgår at sammenslutningen nu består af 65 foreninger,
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Formanden for Thisted Museum lægger krans på P. L  Halds grav på Vestre Kirke
gård, Thisted. Fot. Tage Jensen.

hvoraf de 22 regnes for at være de gamle amtshistoriske foreninger. I 
anledning af de mange nytilkomne mindre foreninger af stærkt lokal 
karakter, arkiver m.m. siges det:

»Amtssamfundenes sigte samles i enkle opgaver som årbogsudgiv
elser, foredrag og udflugter, og det var aldrig disses opgave at til
fredsstille det snævre lokalsamfunds krav om muligheder for udfol-
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dclsc i den lokale historie, således som det kommer til udtryk i de 
sidste 10-12 års lokalarkivbevægelse og foreningsbevægelse. — Men 
dette, at de gamle amtssamfund ikke var skabt til nutidens krav, be
tyder jo ikke, at de derfor uden videre skal nedlægges. For det første 
ser vi amtssamfund trives bedre end nogensinde før med uhørt store 
medlemstal, og for det andet vil amtssamfundene kunne virke som 
støtteorganisationer for de mindre foreningers lokale arbejde.«

Vi ser gerne det bedst mulige samarbejde med lokale arkiver, fore
ninger og museer i vort område, og modtager således f.eks. gerne års- 
beretninger til årbogen, således at man på et sted kan skaffe sig et 
overblik over alle aktiviteter i Thy, på Mors og i Han Herred.

H. A. Lund-Sørensen

Museet for Thy 
og Han Herred

Museet har som i de forrige år foretaget en lang række besigtigelser, 
mindre prøvegravninger og to større undersøgelser.

Den første var udgravningerne af en overpløjet høj. Der var ikke 
meget høj tilbage, men oprindelig må det have været en af de smuk
kest beliggende gravhøje i området, højt beliggende på Tråbakken i 
Nors med udsigt over Nors Sø.

Finderen, Børge Møller, stødte ved forårsarbejde på sten, da han 
ville fjerne dem, glimtede det forunderligt, og pludselig stod han 
med en guldarmring i hånden. Børge Møller stoppede straks videre 
undersøgelse og tilkaldte museet. Resten af graven blev udgravet — 
der kom ikke mere guld, men et pænt stort sværd. Graven var en 
stensat grav fra slutningen af ældre bronzealder. Guldarmringen er 
som type ret sjælden og forekommer som regel kun i mandsgrave. 
Midt på sommeren kom den næste meget store opgave. Ved ralgrav
ning ved Kollerup Strand blev der fundet rester af et skib. Vragtøm
mer er jo ingen sjældenhed ved vestkysten, men dette var usædvanligt
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Hjørne beslag a f  blik fra Povel Jacobsens kiste, fundet i graven i  Thisted Kirke.

ved at ligge ca. 400 m. inde i landet. Fundet måtte derfor antages at 
have en betydelig alder.

Forundersøgelserne var vanskelige — kun en stump tømmer stak 
op over vandet i ralsøen. Der måtte hidkaldes dykkere og folk med 
forstand på skibe. Ole Crumlin-Pedersen, Skibshistorisk Laboratori
um, Roskilde, og Hans Jeppesen, Limfjordsmuseet Løgstør blev til
kaldt, begge har forstand på skibe og kan dykke. Det var straks klart, 
at man stod over for de endda særdeles velbevarede rester af en kogge 
— det middelalderlige handelsskib. Det var også klart, at en under
søgelse måtte foretages. Vikingeskibshallen og Thisted Museum gik 
ind i et samarbejde — Vikingeskibshallen skulle være faglig rådgiv-
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ende. Det lykkedes Thisted Museum at skaffe de fornødne midler, 
og undersøgelsen kunne begynde midt i september. Vores forvent
ninger blev ikke skuffede — bortset fra måske på et punkt, nemlig at 
lasten var fjernet. Der er fundet enkelte potteskår, skifer sandsynlig
vis fra Rhinområdet, masser af knogler af ko og svin, en terning, nog
le spillebrikker og et par sko. Skibet derimod har indfriet vore for
ventninger til fulde — det er bedre bevaret end nogen havde turdet 
håbe. Der er mange spændende skibshistoriske og skibsbygningstek
niske detaljer, der nu kan og skal studeres. Skibet er i skrivende 
stund endnu ikke taget op, og mange detailundersøgelser forestår. 
Med lidt forsigtighed kan det siges, at skibet sandsynligvis er fra ca. 
1200. Når skibet er oppe forestår der geologiske undersøgelser. Labo
ratoriet for fysisk geografi i Århus er meget interesseret i undersøgel
sen, da der her er gode chancer for at prøve at få rede på, hvordan Jyl
lands vestkyst så ud i middelalderen. Hvor skibet skal ende ved end
nu ingen — der forestår nu en opmåling i 1:1 i Thisted, hvor skibet 
bliver lagt i bassiner med vand. Skibet er bygget af egetræ og er meg
et velbevaret. Det er en meget bekostelig og kompliceret affære at 
konservere træ og specielt egetræ — vi håber, der findes en løsning

Kogge ved Kollerup strand. Fot. Tage Jensen.
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på dette problem, og at skibet på et eller andet tidspunkt atter kan 
vende tilbage til Han Herred.
Museets magasinproblemer har i mange år været håbløse. Vi er nu 
igen flyttet, denne gange til øverste etage på uldspinderiet — vi hå
ber, vi her har fundet et blivende sted. At en enkelt etage langtfra er 
nok ses ved, at vi har måttet leje lokaler til skibet. Der arbejdes ihær
digt på at bringe magasinet i orden.

Vi har også i år for alvor fået taget hul på at få revideret og registre
ret vores samlinger, så de bliver mere anvendelige. Foreløbig er vi i 
gang med en gennemgribende fotoregistrering, der snart er afsluttet 
— vi har selv, men også vores brugere har allerede haft stor udbytte 
af de nye registre.

På en ekstraordinær bevilling fra Thisted Byråd er der i år udført 
en gennemgribende restaurering af Skjoldborgs hus i Øsløs. I løbet at 
efteråret bliver 1. sal på museet malet og istandsat. Der arbejdes der
for med en nyopstilling.

Hanstholm kommune og Viborg amt har overtaget Hanstholm 
Fyr. Museet har lagt meget arbejde i at udforme såvel de ydre som de 
indvendige rammer for fyret og arbejder nu på at få etableret en ræk
ke permanente samlinger, så fyret kan åbne sommeren 1979 - 
Det er en meget spændende men også meget krævende opgave. Med 
lokalerne på Hanstholm fyr får vi lejlighed til at vise og fortælle om 
såvel nyere tid som vores helt enestående natur.

I påsken lånte vi vores særudstillingslokale ud til Thisted- 
udstillingen. I sommerferien var den samling af Willumsen-grafik, 
Thisted kommune erhvervede fra Bornerups dødsbo udstillet og fra 
1. december vil der være en meget fin udstilling af olmerdug — Es
thers dynetøjer, en privatsamling.

Udstillingen om redningsvæsenet kørte videre i Hanstholm.
Vi har med støtte fra Sparekassen Thy udgivet en bog om Thi

sted Kirke skrevet af arkitekt Poul Hansen. Det er første gang en kir
kerestaurering er fulgt op med en dokumentation, hvilket er meget 
glædeligt. Omkring 1. dec. kommer endelig bogen om Thisted by — 
»Thisted værd at værne«. Oldtidsminder i Thy er nu ved at være ud
solgt og en ny udgave forberedes.

Museumspædagogen har lavet en skolekasse med lysbilleder om 
stenalderen og én om gamle håndværk. Museumspædagogen har li
geledes lavet et hæfte og en lysbilledserie om Thisted gennem tider-
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ne og har lavet drejebog til en film, der nu er under optagelse, om 
gamle traditioner i landbruget.

Vi har også i år modtaget mange fine gaver der på den ene eller an
den måde supplerer de eksisterende samlinger.

Besøgstallet kommer i år til at ligge på ca. 12.000.
Museet for Thy og Vester Han Herred takker for velvilje og interes

se for vores arbejde i 1978. Jette Kjær

Morslands Historiske
Museum

Dueholm Kloster
Endnu et år er ved at være forløbet — og vel at mærke endnu et år 
hvor vi har kunnet mærke en stigende interesse for museet og dets ar
bejde. Denne interesse er vigtig for os — faktisk en livsbetingelse.

Museets ydre rammer er nu bragt i en særdeles fin stand idet begge 
bygninger nu har fået nyt tag ligesom der er foretaget en tiltrængt 
maling af træværket. I sidebygningen er lofteetagen blevet nyindret
tet til magasiner og kontor for museumspædagogen.

På det personalemæssige område er der ingen ændringer sket i det 
forløbne år — bortset fra at museumspædagogens timetal på museet 
er blevet fordoblet.

Der har været vist en lang række udstillinger hvor de to vigtigste og 
største var Morsø Jernstøberi’s jubilæumsudstilling samt udstillingen 
i forbindelse med indvielsen af Sallingsundbroen. Begge disse udstil
linger blev arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv. Årets 
sidste udstilling kommer til at hedde »Gud til ære — og mennesket 
til opbyggelse«. Denne udstilling der viser museets samling af kristen 
litteratur og billeder lavet i samarbejde med sognepræst E. Hessela
ger, Dragstrup, M. Jørgensen, Frøslev og A. Kæeseler, Flade.

Foredragsrækken »Aftener på Dueholm« der iøvrigt har fem års ju-
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bilæum lever videre i bedste velgående med et stort program og en 
fin publikuminteresse.

Der er foretaget en lang række mindre undersøgelser og besigtigel
ser over hele øen. I skrivende stund undersøges 3 store overpløjede 
høje i forbindelse med en udstykning ved Lødderup. Årets sidste sto
re udgravningsprojekt vil blive undersøgelsen af en enkelgravshøj- 
gruppe ved Redsted med ialt 11 overpløjede høje.

Samlingen er i årets løb blevet udvidet med en lang række gaver 
■den vigtigste af disse er en samling på knap 100 akvareller og tegnin
ger samt nogle få oliemalerier tegnet og malet 1906-09 af Chr. Fr. 
Bayer, hvis søn var sognepræst i Redsted.

I den bestående samling har museets forvalter foretaget en lang 
række konserveringsarbejde.

Besøgstallet forventes i 1978 at komme til at ligge omkring 7.500. 
løvrigt har museet været engageret i en lang række projekter ind

enfor Morsø Kommune Bl.a. Bevaringsplanen for Mors, Skarregårds 
anvendelse og mulige beskæftigelsesarbejder for unge arbejdsløse og 
langtidsledige. Per Noe
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Thisted byhistoriske Arkiv
Personalhistorisk samling har suppleret samlingen af folketællingslister med xerokopi 
af folketællingen 1880 for hele området, så nu er vi nået så langt op i tiden, at de fleste 
voksne kan finde deres bedsteforældre. Hver persons fødested er angivet ligesom i alle 
folketællinger fra 1845 og senere.

Vi får xerokopier af flere kirkebøger, så samlingen skulle blive komplet for hele om
rådet til 1814. I forvejen havde vi mikrofilm af kirkebøger, men kopierne er som regel 
lettere at læse. Fra politiassessor H. Viuf Sørensen har vi modtaget en håndskrevet eks
trakt af Sønderhå-Hørsted kirkebøger til kopiering, hvad vi er taknemmelige for, da 
den er letlæselig.

Historisk-topografisk samling får xerokopier af ekstraktmatrikler for Ty 1700-1720 
og 1736-1740, og af hartkornsspccifikation 1788 for Hundborg og Hillerslev herreder. 
Ved hjælp af disse kilder og det stof, vi har i ældre matrikler, i jordebøgeroghartkorns- 
ekstrakter vil man tit kunne følge en ejendoms ældre historie.

Arbejdet med tingbøgerne er fortsat, så vi nu har ekstrakter af herredstingbøgerne 
1666-1691 og af Thisted købstads tingbøger 1638 1711.

Fra landarkivet i Viborg har vi modtaget registranter over indholdet af forskellige of
fentlige og private arkiver.

Billedsamlingen vokser støt. Vi takker alle, der har skænket billeder, og beder om 
flere, gerne amatørfotografier fra dagligt liv og arbejde, selv om man ikke synes de er 
pæne nok.

Besøget på arkivet er stigende. I det forbøbne år har over 300 haft brug for arkivet, og 
vi har desuden fået mange skriftlige forespørgsler, også fra udlandet. En amerikansk 
dame skrev således til borgmesteren, at hun og hendes datter ville komme til Dan
mark, hvis man kunne finde slægtninge til hende. Brevet havnede i Byhistorisk Arkiv, 
og det lykkedes at finde ret nære slægtninge, som så fik besøg fra Amerika.

På grund af pladsmangel på biblioteket flytter arkivet foreløbig t i l j .  P. Jacobsens 
hus ved J. P. Jacobsens plads, men adressen er stadig Thisted byhistoriske Arkiv, Bibli
oteket, 7700 Thisted, tlf. (07)92 23 99.

Arkivet er åbent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 13,30-17.
Torsten Balle

Morsø lokalhistoriske Arkiv
Morsø lokalhistoriske arkiv er en institution under Morsø kommune og sorterer under 
det kulturelle udvalg.

For at formidle kontakten til alle sider er der nedsat et koordinationsudvalg beståen
de af: Formanden for det kulturelle udvalg, skoledirektøren, overbibliotekaren og en 
repræsentant for Morslands historiske samfund og for Morslands historiske Museum.

Arkivets faste medarbejdere er pedel Holch Andersen og fhv. rektor Brudsig (daglig
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leder) samt fra 1.-6.-1978 fru Holch Andersen med billedmaterialet og båndoptagelser 
som særligt område. Som støtte for de faste medarbejdere er nedsat et kontaktudvalg 
med 1-2 repræsentanter for hvert sogn på øen. Som kontaktmand mellem museet, ar
kivet og skolerne har det kulturelle udvalg ansat lærer Bo Pedersen.

Arkivet befinder sig godt i de nye lokaler på det gamle rådhus og er blevet flittigt 
benyttet både af indenøs og udenøs og interessen har også vist sig ved afleveringen af 
en stedse større mængde af arkivalier.

I den forløbne vinter har der på arkivet været afholdt en studiekreds om forholdene 
på Mors omkring besættelsestiden, materialet herfra er endnu ekke færdigbehandlet, 
men vil senere blive samlet i en beretning. Til møderne i studiekredsen har været invi
teret personer, der har fonalt om deres oplevelser under besættelsen.

Desuden har arkivet været de arkitektstuderende i behjælpelige i deres undersøgel
ser vedrørende bevaringsværdige bygninger i Nykøbing Mors.

I samarbejde har Morslands historiske Museum og Arkivet arrangeret to store og vel- 
besøgte udstillinger. En på Jernstøberiet i anledning af dettes jubilæum, og et i det 
gamle pakhus ved havnen tilhørnde købmand Clemmensen, den sidste udstilling i an
ledning af broindvielscn.

For museet har museumsinspektør Per Noc og for Arkivet pedel Holch Andersen her 
udført et meget stort og anerkendelsesværdigt arbejde til glæde, ikke blot for det be
søgende publikum men også for de to institutioner, der gennem udstillingerne har 
samlet interesse om deres arbejde hvilket bl.a. har bevirket, at institutionerne har kun
net samle endnu mere materiale.

Arkivet håber på fortsat støtte til sit arbejde, således at man i stedet for at tilintetgø
re materiale, der kan fortælle om Mors før og nu, afleverer det til Arkivet eller testa
menterer det til Arkivet. Vil man af personlige grunde undgå en for tidlig anvendelse 
af arkivalierne, kan de klausuleres, så de ikke åbnes før om 25 eller 50 år.

Brudsig

Hanstholm lokalhistoriske Arkiv
Igen er et år gået, hvor samlingerne er forøget jævnt og støt. Stadig dukker billeder op, 
som vi ikke har set før, dog drejer det sig mest om fæstningsanlægget. 1 sommer besøg
te vi Møvik fæstningen i Norge, som tilsvarende det, vi havde i Hanstholm. Ved et så
dant besøg gjorde vi den opdagelse, at vi mangler meget endnu, men vi fotograferede, 
så der er muligheder for suppleringer.

Vore kopier af kirkebøger er nu fuldstændig, det gælder hele Hanstholm kommune. 
Vi sætter kopierne i mapper og låner dem ud af huset. Da udlånstiden på biblioteket 
er begrænset, er der stor glæde over denne ordning. Også folketællingslister har vi fået 
en del af, men på grund af små bevillinger kan Rigsarkivet ikke i øjeblikket effektuere 
større xerokopibestillinger. Mikrofilm, som kan fås, har vi ingen glæde af, da det ma
skinelle ikke er i orden.

I Tømmerby arbejder grd. Gunnar Kasperscn støt videre med billeder og protokol
ler. H. Hansen
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Egnshistorisk Forening 
for Thyholm og Jegindø

Foreningen tæller nu ca. 250 medlemmer. Årsskriftet er udsendt for 4. gang, og der er 
stor efterspørgsel efter de tidl. udsendte numre. Efter sommerferien 1977 indledtes 
med en vandretur i den gamle landsby, Egebjerg. På grund af regnvejr var tilslutnin
gen ikke særlig stor, men det blev til gengæld en god oplevelse for dem, der var med 
— ad howej og Kirkesti.

En udbytterig aften havde vi d. 28/11 med museumsinspektør Torben Skov, Hol
stebro, der viste meget fine lysbilleder ledsaget af foredrag om udgravninger og fund i 
Nordvestjylland.

Redaktør Egon Nielsen, København, gav os i Marts en god aften med erindringsbil
leder i fortælleform fra sin barndom og ungdom i Thy.

Ved foreningens generalforsamling i april holdt slægtsforskeren Rigmor Lillelund et 
belærende foredrag om en gårds historie fra Arilds tid og op til nutiden.

Årets udflugt d. 27/6 gik til Ejsing Kirke som første mål. Her fortalte formanden G. 
N. Mundbjerg, om Kirkens historie, dens rige udsmykning og dens tilhørsforhold til 
herregården »Landting.«
Derefter gik turen til det gamle herresæde Kaas i de naturskønne omgivelser. Der slut
tedes med kaffe på Kærgårdsholm Kro. Ca. 90 deltog i turen.

At der vises så stor interesse for foreningens arrangementer er selvsagt til opm unt
ring for bestyrelsen og animerer til fortsat arbejde.

Anna Qvergaard

Egnshistorisk Arkiv 
for Thyholm og Jegindø

1 året 1977-78 er samlingen forøget jævnt og støt, og besøget på arkivet har været til
fredsstillende, især på grund af slægtsforskningen, som dyrkes ivrigt her. Det har været 
en stor hjælp, at vi har fået kopieret de resterende kirkebøger, som det er muligt at få 
fra Landsarkivet. Desuden har vi fået kopier af folketællingslisterne fra 1787, 1801 og 
1834.

Registreringen, som har været von største problem, fordi man ikke har kunnet anvi
se en alment anerkendt fremgangsmåde fra vor landsforening, er nu i det store og hele 
tilendebragt efter en tillempet »Esbjerg-metode«.

Fra 1. august 1978 får arkivet ny arkivar, idet fru Cora Christoffersen fra denne dato 
leder arkivet. Jens Jørgen U nd
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Regnskab for Historisk Samfund for Thy og Mors
1. april 1977 -  31. marts 1978

Beholdning fra forrige år ............................................................... 18.817,09

INDTÆGT:
Indg. kontingent: 1032 medlemmer ..........................  25.800,00
Ing. kontingentrestancer ............................................... 340,00
Bidrag fra Thisted kom m une....................................... 500,00
Bidrag fra Viborg a m t ................................................... 1.200,00
Tilskud fra staten ......................................................... 2.700,00
Gave fra anonym ........................................................... 50,00
Salg af årbøger............................................................... 2.272,00
Indvundne renter ........................................................... 1.091,03 33.953,03

52.770,12

UDGIFT:
Trykning* af årbogen ................................................... 23.424,00
Særtryk ...........................................................................  272,30
Tryksager ....................................................................... 726,38
Forfatterhonorarer ....................................................... 3.125,00
Udgifter ved udsendelse ............................................... 500,00
Regnskabsmæssig medhjælp........................................... 200,00
Tilskud til Thisted Museum ....................................... 1.000,00
Tilskud til Morslands hist. M useum ..........................  1.000,00
Sammensi. af lokalhist. Foreninger ..........................  1.020,00
Dansk hist. Fællesforening ........................................... 140,00
Annoncer, udfl., møder og repræs..............................  1.875,54
Porto m.v..........................................................................  2.006,00 35.289,22
Beholdning til næste år ................................................................... 17.480,90

52.770,12

STATUS:
Beholdning af gamle årbøger....................................... 4.400,00
Beholdning iflg. driftsregnskab ..................................  17.480,90

21.880,90

Thisted, den 30. april 1978.
Chr. Jensen, 

kasserer.

Regnskabet revideret, bøger og bilag gennemgået. Beholdningen fundet til 
stede. Intet at bemærke.

Thisted, den 10. maj 1978.
Tage Rasmussen. Cai Winther.


